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  المقدمة 

  
نا ، من يهده اهللا فال  ِ احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئاِت أعمال

لْ فال هادَي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده م ِ ضلَّ له ، ومن يضل
  ورسوله .
   :أما بعد 

ِ يف فضل سور وآيات القرآن الكرِمي ، اقتصرُت فيه على األحاديث  فهذا خمتَصرٌ وجيزٌ لألحاديِث الواردة
ُ خمتصراً لكتايب املوسوم بـ ( موسوعة فضائل سور وآيات القرآن الصحيحةِ فقط ، وهو يف حقيقة األمِر ميَُ  ثِّل

  الكرمي ) ، الذي صدر منه _ حبمد اهللا _ القسم الصحيح ، ويقع يف جملدين . 
ونظراً لضخامة الكتاب األم وطول املباحث التخصصية فيه ؛ رأيت إخراج هذا املختصرَ ؛ ليكون يف 

عاء يل بظهر الغيب ؛ أن يتقبلَ اهللا عملي ، وجيعله خالصًا لوجهه ، متناول اجلميع ، سائالً إياهم الد
  ويرزقين احلياة واملمات يف املدينةِ املنوَّرة .

اء طباعة القسم الضعيف من املوسوعة ، لعلين ُأخرِج له خمتصراً مثلَ هذا ، إنه ويل  أسأل اهللا أن يوفقين إل
  ذلك والقادرُ عليه . 

  هللا رب العاملني .وآخر دعوانا أن احلمد 
  وصلى اهللا على نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

  
  املؤلف

  طيبة الطيبة
  ١٤١٦صفر 
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  فضائل سورة الفاتحة
 

  ُ ُ ، إىل األرض قط  كا مل ينزلْ ملَ  أرسل اهللا فأتى ،  قطُّ  ْح فتَ فنزل من باب من السماء مل ي
ه  النيب ـا نورٌ  فبشَّرَ  : منها إال أعطيه حبرٍف  ه وأنه لن يقرأَ قبلَ  يبٌّ ه نأوتيه مل يؤتَ  بأ

ٍ  عند النيب  قاعدٌ  بينما جربيلُ "  :قال   عن ابن عباسٍ  هذا  :ه فقال من فوقه فرفع رأَس  مسع نقيضا
هذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل :ك فقال مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملَ  تح اليومَ من السماء فُ  باٌب 

ْ بنورَ  رْ أبِش  :م وقال لَّ قط إال اليوم فس ُ ملا همأوتيتَ  نِ ي ما نيبٌّ  ي ورة البقرة ، س الكتاب وخواتيمِ  ك ؛ فاحتةِ قبلَ  ؤ
 ."منهما إال أعطيته  حبرٍف  لن تقرأَ 
  ُالعرشِ  زِ من كن ْت لَ نزِ أ  : 

ٌ ليس ينزل منه ش العرشِ  من كنزِ  آياٍت  أربعُ  :قال   عن أيب أمامةَ  ُ  يء ُ غري  :فإنه يقول  الكتاِب  أمِّ  هن غري
          ،رة ، وآية الكرسي ، وخامتة سورة البق

  ر. والكوث
  حني نزلت -لعنه اهللا  - رن إبليس  : 

  . نزلت فاحتة الكتابحني أُ  إبليُس  رنَّ  :قال  عن أيب هريرة 
  ُ ُ  لْ زِ نْ مل يـ ِ  اهللا  املثاين وهي السبعُ ، ها مثلَ  وال يف الفرقاِن  وال يف الزبورِ  وال يف اإلجنيلِ  يف التوراة

 : العظيمُ  والقرآنُ 
لي وهو يص، يب أُ  يا"  : يب بن كعب ، فقال رسول اهللا خرج على أُ  أن رسول اهللا   عن أيب هريرة

ِ  َيبّ ، فالتفت أُ  ُ بْ ومل ُجي ول اهللا رس السالم عليك يا :فقال   ول اهللارف إىل رسف مث انصأيب فخفَّ  ىل، وص ه
 .اهللا إين كنت يف الصالة  ولَ رس يا :فقال  .ك وتُ أيب أن جتيبين إذ دع منعك يا ما : ول اهللا فقال رس .

          أفلم جتد فيما أوحي إيل أن  :قال 
مل ينزل يف التوراة ، وال يف اإلجنيل ، وال  سورةً  َك مَ أن أعلِّ  بُّ حتُ  :قال  .اء اهللا ود إن شبلى ، وال أع :قال 

من ذلك الباب  إين ألرجو أن ال خترَج  :قال  .ول اهللا رس نعم يا :قال  .ها يف الزبور ، وال يف الفرقان مثلَ 
دثين ويدي يف يده ، فجعلت أتبطأ كراهية أن معه ، فجعل حي وقمُت  فقام رسول اهللا  .مها تعلَ  ىتح

ا ، فلما دنوُت  خيرَج  كيف :؟ قال   وعدتينالسورة اليت، ول اهللا رس يا :من الباب قلت  قبل أن خيربين 
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أنزلت يف التوراة ، وال  ي بيده مانفسوالذي  : الكتاب فقال رسول اهللا  فقرأ أمَّ  :تقرأ يف الصالة ؟ قال 
ا سبٌع  .ها يف الزبور، وال يف الفرقان مثلُ  جنيل ، واليف اإل  " .م الذي أعطيته ن العظيآمن املثاين والقر  وإ

  :       ال اهللا بع املثاين اليت قوهي الس :ويف لفظ  

          .  

 من العظيآبع املثاين والقر لكتاب والساحلمد هللا أم القران وأم ا : 
   ." العظيم بع املثاين ، والقرآنُ القرآن هي الس أمُّ "  : قال رسول اهللا  :قال   وعن أيب هريرةَ 

 ) . احلمد هللا أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع املثاين (ويف لفظ ) ، ن العظيم آوهي القر  (ويف لفظ 

  ن العظيمآر ع املثاين والقوهي السب القرآنأعظم سورة يف : 
ُ  بنِ  وعن أيب سعيِد  آته  ، فدعاين فلم كنت أصلي يف املسجد ، فمر يب رسول اهللا   " :قال   ىلّ عَ امل

َ  ما :فقال  .صليت ، مث أتيته  حىت أمل  :فقال  .اهللا إين كنت أصلي  رسولَ  يا :ين ؟ فقلت منعك أال تأتي
 ُ  :مث قال يل            : تبارك وتعاىل يقل اهللا
ويف  .ه رتُ فذكَّ  ليخرَج  فذهب رسول اهللا  .جد من املس ل أن أخرَج رآن قبسورة يف الق ك أعظمَ أال أعلمُ 

ي أعظم سورة يف القرآن قال ك سورة هنَّ مَ أمل تقل ألعلِّ  :مث أخذ بيدي فلما أراد أن خيرج ، قلت له  (لفظ 
:       ظيم الذي أوتيتهعهي السبع املثاين ، والقرآن ال " .   

  ُالفاحتة  ُ  : ِن آالقر  أفضل
 :فقال   إىل جانبه فالتفت إليه النيب  له فنزل ونزل رجلٌ  ريٍ يف مس  كان النيبُّ "  :قال   وعن أنسٍ 

 . "       :فتال عليه  :ن قال آل القر أال أخربك بأفض
  ُخ الفاحتة ُ  : ِن آيف القر  ورةٍ س ري

َ  َق اوقد أهر  اهللا  رسوِل  إىل انتهيُت  :قال   جابرٍ  اهللا بنِ  عن عبِد   رسولَ  السالم عليك يا : فقلُت  املاء
رسول  السالم عليك يا :فقلت  . فلم يرد علي .رسول اهللا  السالم عليك يا :، فقلت  عليَّ  فلم يردَّ  .اهللا 
ِ ْح على رَ  ه حىت دخلَ اهللا ميشي ، وأنا خلفَ  ولُ فانطلق رس .فلم يرد علي  .اهللا  ،  ه ، ودخلت أنا املسجَد ل

ُ عليك الس"  :وقد تطهر فقال   اهللا ولُ ، فخرج رس حزيناً  يباً ت كئفجلس اهللا ، وعليك السالم ورمحة  الم
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ورة يف القرآن ؟  ساهللا بن جابر خبري عبَد  أال أخربك يا"  :، مث قال " ورمحة اهللا ، وعليك السالم ورمحة اهللا 
  ."ا ختتمه املني حىت رب العرأ احلمد هللاق :قال  .رسول اهللا  بلى يا :قلت 
 ا إماما أو مأموماصالة ملن مل ي ال  : قرأ 

رف فلما انص، ح ، فثقلت عليه القراءة الصب صالةَ   صلى بنا النيبُّ  :قال  صامت ال بنِ  عن عبادةَ 
َ  إين ألراكم تقرءونَ "  :قال  فال "  :قال  . هذااهللا ،   رسولَ  أجل واهللا يا: قلنا  :قال  ." كم إمامِ  وراء

ا  إنه ال صالةَ ، ف الكتاِب  تفعلوا إال بأمِّ   ." ملن مل يقرأ 
"  :عليهم بوجهه فقال  ه أقبلَ التَ صلى بأصحابه فلما قضى ص  أن النيبَّ   الٍك م وعن أنس بنِ 
 . إنا لنفعلُ  :فقال قائل أو قائلون  .فقاهلا ثالث مرات  .كتوا فس ." يقرأ  مامُ إلاالتكم و أتقرءون يف ص

 ."ه سكم بفاحتة الكتاب يف نفوليقرأ أحدُ ، فال تفعلوا  " :قال 
 نعم ، إنا لنهذُّ  :قالوا  .تقرءون خلفي "  : قال رسول اهللا  :قال  العاص  بنِ  عمرو اهللا بنِ  عن عبِد و 

  . " ن رآفال تفعلوا إال بأم الق :قال  .ا هذ 
ِ  أمره أن خيرج فينادي أن ال صالةَ  اهللا  أن رسولَ   عن أيب هريرةَ و    الكتاب فما زاد فاحتةِ  إال بقراءة

، غري  داٌج فيها بأم الكتاب فهي ِخ  مل يقرأْ  الةً من صلى ص"  :يقول   أنه مسع النيبَّ  : وعن أيب هريرة 
َ  إين أكون أحياناً  أبا هريرةَ  يا :قلت  ." متام  يا فارسي اقرأها يف نفسك  :وقال  .فغمز ذراعي  .اإلمام  وراء

. 
 زأهد أجهى إليها فقتمن ان : 

ً  الةً من صلى ص"  :فقال  اَس خطب الن اهللا  ولَ أن رس اهللا بن عمرو بن العاص  عن عبِد   مكتوبة
ومن كان مع اإلمام فليقرأ إذا  القرآن ، وقرآن معها ، فإذا انتهى إىل أم الكتاب فقد أجزأت عنه ، فليقرأ بأمِّ 

  ." ن صلى صالة فلم يقرأ فيها ، فهي خداج ، فهي خداج ، ثالث مراتسكت ، وم
 مناجاة بني العبد وربه وللعبد ما سأل فيها : 
 يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ملالة من صلى ص"  :يقول  مسعت رسول اهللا  :قال   أيب هريرةَ عن 

 :قال  .ون وراء اإلمام هريرة إين أحيانا أك يا أبا :فقلت  :قال  . " غري متام، ، هي خداج ، هي خداج 
ا يف نفسك يا :فغمز ذراعي ، مث قال  قال اهللا تبارك "  :يقول   اهللا ولَ رس فارسي فإين مسعُت  اقرأ 

 )فها لعبدي ، ولعبدي ما سأل فها يل ، ونصفني ، فنصقسمت الصالة بيين ، وبني عبدي نص ( :وتعاىل 
يقول اهللا تباك        :يقـول العبد ، اقرءوا  : قال رسول اهللا 
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أثىن علي عبـدي ،  :يقول اهللا عز وجل       العبد محدين عبـدي ، ويقول :وتعاىل 

  يقول العبد . جمدين عبدي ، فهذا يل : عز وجل يقول اهللا      ويقـول العبد

      يقول العبد .سأل  ي ، ولعبدي مافهذه اآلية بيين وبني عبد :قال 

           

   سأل  هؤالء لعبدي ، ولعبدي ما ". 

   ، وبعد قوله" عبدي  إيلَّ  َض وَّ فَـ "  :بعدها يقول اهللا و       ويف بعض الطرق
   "  ابن الفارسي يا: ها ويف بعض"  ولعبدي ما سألَ ، أجرها لعبدي .   

  ُرَ فِ هم غُ تأمينَ  َق وأن من وافَ ،  مع املؤمنَني  ُن مِّ َؤ تـُ  وأن املالئكةَ ، ها بعَد  آمَني  : ِل وْ بقَ  األمر 
  :من ذنبه  مَ له ما تقدَّ 

      إذا قال اإلمام"  :قال  أن النيب  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

   ه آمني ، فمن وافق تأمينُ  :آمني ، وإن اإلمام يقول  :يقولون  آمني ، فإن املالئكةَ  :فقولوا
   . " من ذنبه فر له ما تقدمغُ  املالئكةِ  أمَني ت

 ول آمني بعدها ومن قال آمني بعدها أجابه اهللاألمر بقا:  
ُ "  : قال رسول اهللا  :عن أيب موسي األشعري رضي اهللا عنه قال    : إذا قال اإلمام  

      فقولوا ،:  ِ  ." كم اهللا بْ آمني ، ُجي
  ُالنيبِّ  قول  :  ه بذلكصوتَ  عَ فَ ها ورَ آمني بعَد : 

ا  :فقال       قرأ مسعت النيب "  :ر رضي اهللا عنه قال ْج ُح  بنِ  عن وائلِ  آمني ميد 
   . " هوتَ ص

   . وحىت مسعته،  مسع من خلفه حىت، جيهر ، فسمعناها  :منها  وقد جاء بألفاٍظ 
  ُمطلقاً  وهي رقيةٌ  دغةِ في من اللَّ شا تَ  الرقية : 
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َ  :رضي اهللا عنهما  وعن ابن عباسٍ  فعرض  - ليم أو س - فيهم لديغ  مروا مباءٍ  من أصحاب النيب  راً فَ إن نـ
 ٌ منهم  لٌ ق رجفانطل - أو سليماً  -  ؟ إن يف املاء رجال لديغاً  هل فيكم راٍق  :من أهل املاء ، فقال  هلم رجل

أخذت على   :بالشاء إىل أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا  فجاء، فربأ ،  ، فقرأ بفاحتة الكتاب على شاءٍ 
قال  . على كتاب اهللا أجراً  رسول اهللا أخذَ  يا :، قالوا  اهللا  وِل ى رس، فلما قدموا عل اهللا أجراً  كتاِب 
 ُ قت ، فرقيته بفاحتة فانطل -أوسليم  - من أحياء العرب فيهم لديغ  اهللا ، إنا مررنا حبيٍّ  ولَ رس يا : الرجل

   ."  وجل اهللا عز كتاَب   أخذمت عليه أجراً  ما إن أحقَّ "   : اء فربأ ، فقال رسول اهللا الكتاب على ش
 فش ٌ  : مِّ من السُّ  اء

ٌ "  : ال رسول اهللا ق :ريرة قاال عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ، وأيب ه من  فاحتة الكتاب شفاء
   ."  السم
  ُْت ئَ رِ إذا ق  ٍ  : برأ بإذن اهللا على معتوه

نا أنكم ئْ نبِ أُ  :فأتينا على حي من العرب ، فقالوا  أقبلنا من عند النيب  :قال  ِت لْ الّص  بنِ  خارجةَ  عن عمِّ 
ٌ  - احلرب - ذا الرجل د هن عنجئتم م فـي  فإن عندنا معتوهاً  -يء ش أو –أو رقية  خبري فهل عندكم دواء

ِ  :قال  .نعم  :فقلنا  :القيود قال  دوة ، أيام غَ  الكتاب ثالثةَ  فقرأ بفاحتةِ  :لقيود قال يف ا فجاءوا باملعتوه
ال حىت  :فقلت ، فأعطوين جعال  :قال ، ط من عقال فكأمنا نش :قال  .بزاقي مث أتفل ية ، أمجع وعش

ويف رواية  ."  حقٍّ  برقيةِ  لقد أكلَت ،  باطلٍ  برقيةِ  ري من أكلَ مْ عَ لَ ،  لْ كُ "  :ألته فقال فس أسأل النيب 
   . ئةفأعطوه ما
  ا النيب ِ  عٍ َج وَ  ه منحابِ أص أحَد  رقى   : ه تفالً برجل

   ." فالً بفاحتة الكتاب ت ذين رسول اهللا وَّ َع "  :بن يزيد قال  عن السائِب 
  ٌ  : داءٍ  من كلِّ  شفاء

ٌ  الكتاِب  يف فاحتةِ "  : قال رسول اهللا  :مري قال عُ  امللك بنِ  عن عبِد     ." داءٍ  من كلِّ  شفاء
  َظ إىل اجلمعةِ سبعًا سبعًا يف جملِس  اجلمعةِ  بعَد  املعوذاِت من قرأها مع  األخرى . ه ُحفِ

 . املعوذاِت  يأيت يف فضلِ 
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 فـضل سورة البقرة
 

  ذا كان إوخيرج ، منه  ويفرُّ  بل ينفرُ ،  ه الشيطانُ البقرة ال يدخلُ  قرأ فيه سورةُ الذي تُ  البيُت
 : فيه

 من البيِتِ◌  رُ ينفِ  إن الشيطانَ ،  كم مقابرَ جتعلوا بيوتَ  ال"  :قال  أن رسول اهللا  : عن أيب هريرة 
  ." البقرة قرأ فيه سورةُ الذي تُ 
 ."  ه الشيطانُ لُ يدُخ  ال ه البقرةُ رأ فيقالذي تُ  وإن البيَت "  :ة يويف روا ) . ريف( يف لفظ و  
إحدى  كم يضعُ أحدَ  لفنيَّ وال أ، اهللا  من كتاِب  رِ فْ اجلوف الّص  البيوِت  رِ إن أصفَ  :قال   مسعودٍ  عن ابنِ و 

من البيت الذي تقرأ فيه سورة  وخيرُج  يفرُّ  فإن الشيطانَ ، البقرة  أن يقرأ سورةَ  رجليه على األخرى ويدعُ 
    . البقرة

  رأى النيب  ُّالبقرة ورةِ س أصحاَب  فناداهم يا حننيٍ  ه يومَ يف أصحابِ  راً تأخ : 
اهللا على بغلته اليت أهداها له فروة اجلذامي ،  ، ورسولُ  حننيٍ  يومَ  مع النيب  كنُت   :قال   عن العباسِ 

" سورة البقرة  أصحاَب  يا :الشجرة  أصحاَب  نادِ ، عباس  يا"  : فلما وىل املسلمون قال يل رسول اهللا 
 واُت ، وارتفعت أص والكفارَ  فاقتتلوا :قال  . لبيَك  يا لبيَك  يا :ها فقالوا على أوالدِ  البقرِ  فرجعوا كعطفةِ ، 

 يا :مرتني ، مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج فقالوا  األنصارِ  معشرَ  يا :وهم يقولون  األنصارِ 
"  :وهو على بغلته فقال  اهللا  رسولُ  وتطاولَ  :قـال  .بين احلارث بن اخلزرج  بين احلارث بن اخلزرج ، يا

 ذ رسول اهللا بلجامه ، مث أخ وأنا آخذٌ   ."عبس  قدما قدما يا :، وهو يقول  الوطيُس  يَ َمحِ  هذا حَني 
م  ياٍت حص زموا وربِّ "  :مث قال  .فرماهم  فذهبت  :قال "  –ورب حممد  :ورمبا قال سفيان  -الكعبة  ا
هم  دَّ هو إال أن رماهم حبصياته ، فما زلت أرى َح  فواهللا ما :لعلى هيئته فيما أرى قال  لفإذا القتا أنظرُ 

  .يركض خلفهم على بغلته   وكأين أنظر إىل النيب :ال  قحىت هزمهم اهللا براً هم مدوأمرَ  كليالً 
  َ ا يف أمثاِل  املالئكةُ  ْت لَ زَّ نـَ تـ  : املصابيحِ  لقراء
البقرة فلما  قرأت الليلة بسورةِ  :قال  -بالقرآن  الناس  صوتاً  وكان من أحسنِ  - احلضري  بنِ  سيِد وعن أُ 

 يل مربوطٌ  وفرٌس  مقمرةً  وكانت ليلةً  -على ظهر بيته  ،ربده بينما هو يف مِ  : ويف رواية -انتهيت إىل آخرها 
ليس  ، فقمُت  ُق طلَ أن فرسي تُ  فظننُت  ةً لَ وْ َج  الفرُس  ْت ، فجالَ  المٌ مين وهو غ قريباً  ، وحييي ابين مضطجٌع 

رأت  ، مث قإال ابين س يل همٌّ ، فقمت لي الفرُس  فجالْت  ، مث قرأُت  الفرُس  ْت نَ إال ابين حييي فسكَ  يل همٌّ 
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ه إىل السماء فرفعت رأسي ، فإذا رأَس  ه رفعَ أن تطأ حييي فقمت إليها فلما اجرتَّ  يُت فرس ، فخشال ْت فجال
 ُ ، حىت  يف اجلوِّ  ْت َج عرَ ، من السماء  لٌ مقبِ ،  جِ رُ السُّ  فيها أمثالُ ،  ابيحِ املص لِ يف مث، رأسي  فوَق  الظلةِ  مثل

بينما أنا ، اهللا  رسولَ  يا : فقلُت  اهللا  إىل رسوِل  غدوُت  فلما أصبحُت  ، كتُّ  ، فسفهالين، ما أراها 
 (بن حضري ا اقرأ أبا حييي يا"  :فقال ، ه فأخربتُ ، فرسي  إذ جالْت ؛ ربدي يف مِ  قرأُ أالليل  يف جوِف  البارحةَ 

ت فقم ،الفرس  لْت اهللا فجا رسولَ  يا قد قرأُت  :قلت  ." داود  من مزامريِ  فقد أوتيَت ، أسيد  )أبا عتيك 
 قد قرأُت  :قال  ،"  أسيد )عتيك  أبا ( ابن حضري  اقرأ يا"  : فقال رسول اهللا ، إال ابين  وليس يل همٌّ 

 - أن أمضيَ  ُت استطع  ماواهللا :قال " ، حضري  ابنَ  اقرأ يا"  : فقال رسول اهللا ،  أيضاً  مث جالْت 
 ( فيها مصابيٌح ، ة لَّ الظُّ  كهيئةِ فإذا  رأسي ،  فرفعُت  -ه طأَ أن ت منها ، خشيُت  ، وكان حييي قريباً  رفُت فانص

وا تلك املالئكة دنَ ( "  : اهللا  فقال رسولُ ، فهالين  )أراها  جت يف اجلو حىت مارَ َع (  )أمثال السرج 
تسرت منهم  ما (ح ألصبح الناس ينظرون إليها ، ولو قرأت حىت تصب) ورة البقرة نزلت لقراءة س( لصوتك ) 

 . " )رأيت األعاجيب أما إنك لو مضيت ل ( )
  َّص استحق َ ُ  أمرياً  ها أن يكونَ احب  : منه على من هو أكرب

ف ، دوا عليه من ثقيفَ الذين وَ  الستةِ  غرُ وأنا أص اهللا  ولُ لين رساستعمَ  :قال  أيب العاص  بنِ  عن عثمانَ 
   . البقرة ورةَ س وذلك أين كنت قرأُت 

  ُ  : القرآِن  هي سنام
، البقرة  القرآن سورةُ  وإن سنامَ  سناماً  يءٍ ش إن لكلِّ "  : اهللا  قال رسولُ  :قال   سعٍد  بنِ  عن سهلِ 

   . احلديث ..." ه بيتَ  يطانُ شال  يدخلِ ملمن قرأها يف بيته 
ُ وَس  سناماً  شيءٍ  إن لكلِّ "  :قال رسول اهللا  :قال  وعن أيب هريرة   فيها آيةٌ ، البقرة  ورةُ س القرآِن  نام

  ." ة الكرسييآ؛ إال خرج  قرأ يف بيت وفيه شيطانٌ القرآن ال تُ  آيِ  سيدةُ 
  ُ ا غياية  ؛ هي الزهراء  اجُّ حتُ ،  صواف رق من طريأو ف، أو غمامة ، تأيت يوم القيامة كأ

َ ، ها بركة ذَ وإن أْخ ، عن صاحبها  رْ وتـ َ ، ها حسرة كَ  ُ وتقُد ،  ةُ لَ طَ وال تستطيعها الب  القرآنَ  م
 : امةقيلا ومَ ه يوأهلَ 
 فيعاً ش القيامةِ  فإنه يأيت يومَ  آنَ ا القر ءو اقر "  :يقول  اهللا  مسعت رسولَ  :قال  الباهلي  عن أيب أمامةَ 

ما تأتيان يومَ  - عمران  آِل  وسورةَ  البقرةَ  - ين اقرءوا الزهراوَ ، ه حابِ ألص ما غمامتاِن  فإ أو  ،  القيامة كأ
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ما غيايتان  ما فرقاِن ، كأ ما اّج حتُ ،  صواٍف  من طريٍ  أو كأ ها فإن أخذَ  البقرةَ  اقرءوا سورةَ ، ان عن أصحا
ُ  حسرةٌ  هاوتركَ  بركةٌ    .السحرة  بلغين أن البطلةَ  :قال معاوية  " .ها البطلة وال تستطيع
  َظيماً صحابة عيف ال دَّ عُ ؛ عمران  كان من قرآها وآل : 

؛ وقد كان قرأ البقرة وآل عمران   للنيبِّ  من بين النجار كان يكتُب  إن رجالً  :  مالٍك  بنِ  عن أنسِ 
ُ  (ويف رواية  -يعين عظم - فينا  عمران جدَّ  وآلَ  وكان الرجل إذا قرأ البقرةَ   دَّ عُ ( ويف رواية  ) فينا عظيماً  دُّ عَ يـ

"  : فيقول له النيب،  حكيماً  عليماً  :فيكتب ،  رحيماً  غفوراً  :ميلي عليه  فكان النيب ،  )شأن  افينا ذ
فيقول ؟  رياً بص كتب مسيعاً أ :، فيقول  حكيماً  وميلي عليه عليماً ، " ب كذا وكذا ، اكتب كيف شئت اكت
ُ  فارتدَّ ، اكتب كيف شئت ، اكتب  :  )بأهل الكتاب  (     ركني باملش َق عن اإلسالم ، فلِح  ذلك الرجل

فأعجبوا ، ا كان يكتب حملمد هذ :فرفعوه قالوا ، (  شئُت  ما إن كنت ألكتُب ،  أنا أعلمكم مبحمٍد  :وقال 
 (ه لْ إن األرض مل تقبـَ  : فقال النيب  .فمات ذلك الرجل ،  )ه فيهم فما لبث أن قصم اهللا عنقَ ، به 

بحت األرض ، مث عادوا فحفروا له فواروه فأصعلى وجهها نبَذتْه فحفروا له فواروه ، فأصبحت األرض قد 
َ  األرُض  وه ، فأصبحْت وارَ قد نبذته على وجهها ، مث عادوا فحفروا له ف َ قد نـ فرتكوه ، ه على وجهها تْ ذَ ب

  ) . منبوذاً 
  تُ  جلسْت ِ  كالسحابةِ   ْت َج فخرَ  ْت رَ مِ حىت أُ ، عنه  يف قربه مجعتني وتدفعُ  نفسٍ  قاتلَ  ُس ؤن

 : العظيمة
ِ منه ، فقُ  قيَد له فقتله ، وأنه أُ  أغار على جارٍ  ممن قرأ القرآنَ  إن رجالً  :رضي اهللا عنها  عن أم الدرداءِ   ،  لَ ت
ً  عمرانَ  وآلُ  البقرةُ  حىت بقيْت  سورةً  منه سورةً  لُّ ينَس  القرآنُ  زالَ  فما منه  ْت انسلَّ  عمرانَ  مث إن آلَ  مجعة
 :قال            :فقيل هلا  البقرة مجعةً  ْت موأقا

ا ا    .العظيمة  لسحابةُ فخرجت كأ
ما كانتا معه يف قربه تَ  :قال أبو عبيد  ِ عنه وتُ  دفعاِن أراه يعين أ ِ ؤن معه من  بقيَ  ما فكانتا من آخرِ ، ه سان

 . القرآِن 
  ُبه أجاَب  عيَ ذي إذا ُد ال ظمُ اهللا األع فيها اسم : 

ُ   عن أيب أمامةَ   وآِل  يف البقرةِ  : ثالثةٍ  رٍ وَ يف ُس ؛  به أجاَب  يَ ِع الذي إذا دُ  اهللا األعظمُ  اسمُ "  :ه قال يرفع
   - يعين احلي القيـوم - " وطه  عمرانَ 
  ُول اليت من أخذها فهو َح من السبع األ ٌ  : رب
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ٌ  من القرآِن  األولَ  السبعَ  من أخذَ "  :قال  اهللا  رضي اهللا عنها عن رسوِل  عن عائشةَ     ."  فهو حرب
  وتيها النيبُّ اليت أُ  هي من املثاين الطواِل   َىموس ألواحِ  مقابل  ُ  : عليه السالم

   ."  املثاين وأوتيُت ،  أويت موسى األلواَح "  :قال  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
  ِاليت أوتيها النيبُّ  الطواِل  من السبع  انَ مك  ِ   : التوراة

ِ  مكانَ  أعطيُت "  : ول اهللا قال رس :قال  قعِ األس بنِ  عن واثلةَ   املئَني  الزبورِ  انَ ومك،  والَ الطِّ  السبعَ  التوراة
  ."  لِ صَّ باملفَ  ُت لْ ضِّ وفُ ، املثاين  اإلجنيلِ  ومكانَ ، 
   

 )نا زل إلیا أن ومقولوا آمنا با ( : ىقوله تعالفضل 
 

  ًا  كثريا  : األوىل من ركعيت الفجرِ   الركعةِ يف ما كان يقرأ 
األوىل  يف الركعةِ  ؛  الفجرِ  ركعيتيف اهللا  ن يقرأ رسولُ كا ما إنه كثرياً  :رضي اهللا عنهما  عن ابن عباسٍ 

  اآلية اليت يف البقرة ، ويف الركعة اآلخرة منها         منهما

      ٠  
 

 ) واتخـذوا من مقام إبراھـیم مـصلى (تعالـى  قولـه فضل
 

  قرأها النيب  َيف احلّج  عندما أتى املقام : 
ِ  يف املدينةِ  َث كَ اهللا مَ  أن رسولَ  :  عن جابرٍ  ِ  احلديَث  فذكرَ ،   حيجَّ مل نَني س سعَ ت حىت إذا  :وفيه ، ه بطول

       مث قرأ  ه ركعتنيِ فصلى خلفَ  إبراهيمَ  قاِم إىل مَ  َد مَ َع  غَ رَ فَـ 
   . احلديث ...
 

  ) ائر هللاإن الصفا والمروة من شع ( :قولـه  فضل
 

  ُّقرأها النيب  ا يف احلجِّ فعندما أتى الص : 
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 مث قرأ، إىل الصفا  وخرَج  احلجرَ  مَ لَ تـَ مث اْس  :وقال فيه ،  الطويلِ  احلجِّ  حديِث يف  ٠٠٠اهللا  عبِد  بنِ  عن جابرِ 
         
 

 في آية الكرسـيل صف
 

  ُشِ رْ العَ  ِت من حت زٍ نْ من كَ  ْت لَ نزِ أ :  
ُ يعقِ  ما أرى أحداً  :قال   أيب طالٍب  بنِ  عن عليِّ   تيمَ ، وخوا الكرسيِّ  آيةَ  حىت يقرأَ  ينامُ  اإلسالِم  بلغةِ  ل

ا من كنزٍ  البقرةِ     . العرشِ  حتَت  فإ
  ُالعرشِ  ساِق  عنَد  امللَك  ُس دِّ قَ تـُ  وشفتنيِ  وإن هلا لساناً ، اهللا  يف كتاِب  آيةٍ  هي أعظم .  
؟ "  أعظمُ  اهللا معَك  من كتاِب  يةٍ آ أتدري أيُّ  ، يا أبا املنذر"  : قال رسول اهللا  :قال  كعٍب   بنِ  يبِّ عن أُ 

قال ؟ " أعظم  اهللا معَك  من كتاِب  أتدري أي آيةٍ ، يا أبا املنذر "  :قال  .ه أعلم رسولُ اهللا و  :قلت  :ال ق
ِ "  :ال وق .صدري  فضرَب  :ال ق          :قلت  : ِ ْه يـَ واهللا ل  َك ن

(  :ويف لفظ  ."  العرشِ  ساِق  عنَد  امللَك  ُس تقدِّ  نيِ وشفت اناً إن هلا لس، نذر، والذي نفسي بيده أبا امل العلمُ 
  .) ليهنئك 
  ًمن قرأها صباحا  ً ْ ه مل يقرَ عَ ضَج مَ  حني يأخذُ  ومساء وال ،  وال أنثى من اجلنِّ  ه ذكرٌ ب

 ُ  : َب َه إال ذَ  ها شيطانٌ يسمع
ِ  حبفِظ   ين رسولُ لَ كَ وَ  :ويف رواية  -الصدقة  أنه كان على مترِ   عن أيب هريرةَ   فذهَب  - رمضانَ  زكاة

ذلك  فذكرَ  ) ، مراٍت  ثالَث  حىت ذكرَ  آخرَ  اً مث جاء يوم(  ،منه  قد أخذَ  كفٍّ   رَ أثَـ  ، فوجَد  الباَب  يفتُح  يوماً 
 كَ رَ خَّ َس  من سبحانَ  :قل  الباَب  فإذا فتحَت "  :قال  .نعم  :؟ قال " ه ذَ أن تأُخ  تريُد "  :فقال  للنيب 
فإذا  ؛ فقلُت  :قال أبو هريرة  . حملمد  ركَ خَّ من س بحانَ س :، وقال  الباَب  ففتَح  َب فذَه " ،   حملمٍد 

به إيل  ه ألذهَب فأخذتُ ، نعم  :هذا ؟ قال  احُب ص أنَت ، اهللا  عدوَّ  يا :فقال له ،  بني يديَّ  قائمٌ  ينٌّ ِج 
َ  بيٍت  ه ألهلِ إمنا أخذتُ  :فقال ،  النيب   ويل حاجةُ  عيالٌ  وعليَّ ،  إين حمتاٌج  :قال  ، ( من اجلنِّ  فقراء

ُ  ما فعلَ ،  يا أبا هريرةَ "  : ، فقال النيب  عنه فأصبحُت  ُت يْ فخلَّ ، (  أعودَ  ولْن ،  ) ديدةٌ ش َ  كَ أسري  البارحة
ً  رسولَ  يا : قلُت  :؟ قال "  َ ذَ نه كَ إأما "  :قال ، ه سبيلَ  فرمحته فخليُت  ، وعياالً  شديدةً  اهللا شكا حاجة  َك ب

 فذكرت ذلك للنيب  فعادَ  :قال ،  نه سيعودُ إ اهللا  رسوِل  لقوِل  أنه سيعودُ  فعرفُت  :قال  ) ،"  وسيعودُ 
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من  سبحانَ  : قلْ  ) الباَب  إذا فتحَت ف"  :قال (  :فقال ، نعم  :؟ فقلت " ه أن تأخذَ  تريُد "  :فقال 
ه تُ دْ َص ا أنا به فرَ فإذ :فقلت  ) حملمٍد  كَ رَ من سخَّ  سبحانَ  :فقال ،  الباَب  فذهب ففتَح ( "  حملمد  كَ سـخرَّ 

حىت  اليومَ  َك ، ال أدعُ  تعودُ  أنك ال زعمَت ، اهللا  يا عدوَّ  :فقال له  )ه فأخذتُ  حيثو من الطعاِم  ، فجعلَ 
ال ،  عيالٌ  ، وعليَّ  دعين فإين حمتاٌج  :قال ، (  به إىل النيب  أن أذهَب  ، فأردُت  بك إىل النيب  أذهَب 
يا "  : فقال يل رسول اهللا  ه ، فأصبحُت سبيلَ  فخليُت ، فرمحته ، ( ه ) فرتكتُ ،  فعاهدين أال يعودَ ،  أعودُ 

ُ  أبا هريرةَ  ، ه بيلَ س ، فرمحته ، فخليُت  وعياالً  شديدةً  اهللا ، شكا حاجةً  رسولَ  يا :؟ قلت " ك ما فعل أسري
َ ذَ أما إنه قد كَ "  :قال  ؟ فقلت " ن تأخذه تريد أ"  :فقال  ذلك للنيب  فذكرُت  مث عادَ  ) ،"  وسيعودُ  َك ب

 ) حيثو من الطعاِم  فجعلَ ،  دته يف الثالثةِ فرص، ( "  حملمد  كَ رَ من سخَّ  قل سبحانَ "  :فقال  .نعم  :
،  تعودُ  ال مُ إنك تزعُ  : بك إىل النيب  ألذهنبَّ  ، َت دْ وعُ  ين فكذبَت تَ دْ عاَه  :فقلت ، فإذا أنا به  ، فقلت

ا  ( ماٍت كل  َك عين أعلمُ  خلِّ  :، فقال  مث تعودُ  ْ  هنَّ إذا قلتَ  )ينفعك اهللا  ٌ ص ( َك مل يقرب ٌ  وال غري ،  ) كبري
   الكرسي فاقرأ آيةَ  َك إىل فراِش  َت إذا أوي ( :قال ؟ الكلمات  ا هؤالءِ وم :قلت ، وال أنثى من اجلن  ذكرٌ 
          َوال  من اهللا حافظٌ  َك يعل لن يزالَ  نَك فإ،  اآليةَ  حىت ختتم ،
رَ يقْ   َ  فأصبحُت (  ، عنه فخليُت  : هريرةَ  قال أبو . ومساءٍ  صباحٍ  لِّ كُ   عنَد  هااقرأْ ،  ) َح بِ صحىت تُ  شيطانٌ  َك نَّ بـ

ُ  فعلَ  ما"  : فقال يل رسول اهللا   مَ َع َز ، اهللا  رسولَ  يا :قلت  ، ( يبذلك للن فذكرُت  ؟)"  البارحةَ  كَ أسري
ا فخلَّ  ين كلماٍت يعلمُ  أنه إىل  إذا أويَت  :قال يل  :؟ قلت " هي  ما"  :قال ، ه سبيلَ  يُت ينفعين اهللا 

وقال ،           اآلية من أوهلا حىت ختتمَ  الكرسيِّ  فاقرأ آيةَ  َك فراِش 
ُ  ، وال من اهللا حافظٌ  َك يعل يزالَ  لْن  :يل   ) ،على اخلري  شيءٍ  وكانوا أحرَص  . حىت تصـبَح  شيطاٌنُ◌  َك يقرب

مذ  من ختاطُب  تعلمُ ،  ذوٌب و كوه َك قَ َد ه َص نإأما (  ،ه كذلك أن علمَت  ما وَ أَ "  :يل  فقال النيب 
 . )"  ذاك شيطانٌ "  :قال  .ال  :قال ؟ "  هريرةَ  أبا يا لياٍل  ثالَث 
  من قرأها ُد ُ ُ عْ نـَ مل َميْ  ةٍ كتوبم الةٍ ص كلِّ   رَ بـ  :  إال املوت اجلنةِ  وِل من دخ ه

ُ دُ  يِّ الكرس من قرأ آيةَ "  : اهللا  قال رسولُ  :قال   عن أيب أمامةَ  ٍ ص كلِّ   رَ بـ ه من  مينعْ مل مكتوبةٍ  الة
   ."  إال أن ميوَت  اجلنةِ  دخوِل 

 البقرةخواتیم ِ فضلُ 
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  َ َ  ها النيب أعطي  : راجاملع ليلةَ  املنتهى سدرةَ  َغ لَ ملا بـ
 ،  السادسةِ  السماءِ يف املنتهى ، وهي  درةِ انتهى إىل ِس  اهللا  برسوِل  َي سرِ ملا أُ  :قال   عن ابن مسعودٍ 
 ُ ُ  ُج عرَ إليها ينتهي ما ي َ به من األرض ، في َ  ُض قب ِ  طُ هبِ منها ، وإليها ينتهي ما ي ُ من فوق  :قبض منها ، قال ها ، في

       ،  اهللا  رسولُ  يَ فأعِط  :قال  . ٍب َه من ذَ  راٌش فَ  :قال  ً؛  ثالثا
 يئاً ش أمتهِ باهللا من  ال يشركُ  ملن ماَت  رَ فِ ، وغُ  البقرةِ  سورةِ  خواتيمَ  ، و أعطيَ  اخلمَس  لواِت الص أعطيَ 
   . ماتاملقِح 
  لَ أرَس  ُ ُ مامن الس فنزل من باٍب ، قط  إىل األرضِ  لْ كا مل ينزِ ملَ  اهللا فأتى ، قط  فتْح ء مل ي

ا نورٌ فبشَّ  النيب   : حبرف منها إال أعطيه قبله وأنه لن يقرأَ  ه نيبٌّ يؤتَ  مل ره بأ
ُ  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    الفاحتةِ  يف فضلِ  املتقدمَ  احلديَث  ... عند النيب  قاعدٌ  بينما جربيل

  ٍالعرشِ  حتَت  أنزلت من كنز  ، ُ ُ  وال النيب  منه قبلَ  أحدٌ  عطَ مل ي ، ه منه بعَد  دٌ عطى أحي
 :  لنا بهّض وهو مما فُ 

 ها لنا مسجداً كلُّ   األرُض  ْت علَ ؛ ُج  بثالٍث   نا على الناسِ لْ ضِّ فُ "  :  اهللا ولُ قال رس :قال   عن حذيفةَ 
 البقرةِ  رةِ و س آخرَ  اآلياِت  هؤالءِ  تيُت و ، وأ املالئكةِ  فوِف نا كصعلت صفوفُ ، وُج  هوراً ها لنا طَ ، وجعلت تربتُ 

ُ مل،  العرشِ  حتَت  من كنزٍ   ." بعدي  يعطى منه أحدٌ  منه قبلي وال أحدٌ  طَ عْ  يـ
  ُن يف دارٍ آءر قتُ  وال بألفي عاٍم  واألرَض  واِت االسم أن خيلَق  كتبه اهللا قبلَ   تا من كتاٍب لَ نزِ أ 

ا شيطانٌ  لياٍل  ثالَث   : فيقر
 أن خيلَق  قبلَ  كتاباً   إن اهللا تبارك وتعاىل كتَب  " : اهللا  قال رسولُ  :قال   بشريٍ  بنِ  عن النعماِن 

ا  لياٍل  ثالَث  يف دارٍ  قرآِن ، فال تُ  البقرةِ  ما سورةَ  مَ تَ َخ  منه آيتنيِ  ، فأنزلَ  عاٍم  بألفيْ  واألرَض  السمواِت  فيقر
   ."  شيطانٌ 
  اهللا هلم فيهما واستجاَب  للمسلمَني  جاً رَ كانتا فَـ : 

         اهللا  وِل ل على رسملا نز  :قال   وعن أيب هريرةَ 

             

          رسوِل  ذلك على صحابةِ  فاشتدَّ  ؛ 
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؛  طيُق ما نُ  نـا من األعماِل فْ لِّ كُ ،  اهللا  رسولَ  يا :فقالوا  ِب كَ وا على الرُّ ثَ مث َج  اهللا  وا رسولَ فأتَ  اهللا 
 نَ أتريدو "  :اهللا  فقال رسولُ ، ها نطيقُ  وال،  هذه اآليةُ  َك يعل نزلَ وقد أُ ،  والصدقةَ  واجلهادَ  والصيامَ  الةَ الص

ُ  أن تقولوا كما قالَ  ِ  الكتابنيِ  أهل  نا وإليَك ربَّ  بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانَك ،  مسعنا وعصينا :كم من قبل
ُ  فلما أقرَّ ، " املصري  ا ألسنتُ وذلَّ  ا القوم        هاثرِ إيف  اهللا  أنزلَ ؛ هم ت 

            

       يفرق  - قرأها سـالم أبو املنذر  :قال عفـان–    

        َها اهللا تبارك وتعاىل بقولهَخ َس فلما فعلوا ذلك ن:  

              

       نعم  :، قال.        

      ،  نعم  :قال،       

    ،  نعم  :قال.         

      .  نعم   :قال.  

        ملا نزلت هذه اآلية :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

      م منه شـي :قال م من شيء مل يدخلْ - ءدخل يف قلو فقالوا  -  قلو

م فأنزلَ  فألقى اهللا اإلميانَ  .منا طعنا وسلَّ أعنا و قولوا مس : فقال للنيب      اهللا يف قلو

             

            

              

       قد فعلت  :قال،        

      .  قد فعلت  :قال.       
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  .  قد فعلت  :قال.  

 ا يف ليلة كفتاه من قرأمه: 
 رةِ البق سورةِ  من آخرِ  نيِ تقرأ باآليمن "  :قال  اهللا  ن رسولَ أ  عمرو البدريِّ  بنِ  عقبةَ  عن أيب مسعودٍ 

 ." اه تَ فَ كَ   ةٍ  ليليف
  ُإذا ت ِ َ ل ُ  ال يِّ الكرس ةِ مع آي ْت ي  : ةِ الليل َك تل البيَت  انُ يطالش يدخل

، احلديث  فذكرَ  ٠٠٠ه أخذتَ  حَني  يطاِن الش أخربين عن قصةِ  : ملعاذٍ  قلُت  :الدؤيل قال  عن أيب األسودِ 
 . الليلة ه تلَك منا بيتَ  أحدٌ  لَ فدخ رةِ البق وخامتةَ  الكرسيِّ  منكم آيةَ  أحدٌ  ذلك على أال يقرأَ  وآيةُ  :وفيه 
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 فضــل ســورة آل عمـران
 

o  ًامجاال : 
  ُ ا غيايةٌ   القيامةِ  تأيت يومَ  هي الزهراء عن  حتاجُّ  صوافٍّ  من طريٍ  فرقٌ  أو أو غمامةُ  كأ

 :  القيامةِ  ه يومَ وأهلَ  نَ آها وتقدم القر صاحبِ 
م وآلَ  البقرةَ ؛ ين وا الزهراوَ ءاقرأ"  :يقول  اهللا  رسولَ  مسعُت  :قال   الباهليِّ  عن أيب أمامةَ  ا عمران فإ

ما غمامتاِن   يأتيان يوم القيامةِ  ما فرقاِن  كأ  ٠٠٠ " عن أهلهما تدافعُ  واٍف ص من طريٍ  أو غيايتان أو كأ
 . احلديث
ِ  القيامةِ  يومَ  ى بالقرآِن يؤت"  :يقول  اهللا  رسولَ  عُت مس  :قال   عانَ مس واس بنِ وعن النَّ  ه الذين  وأهل

هن نسيتً  ما،  أمثاٍل  اهللا ثالثةَ  هلما رسولُ  رَب وض، " رة وآل عمران البق هم سورةُ مُ َد قْ تَـ  ، به كانوا يعملونَ 
ما غمامتان "  :قال .  بعُد   .احلديث "  ٠٠٠كأ

  َعظيماً  يف الصحابةِ  دَّ عُ  كان من قرأها والبقرة : 
ُ ( وذكر احلديث وفيه )  ...من بين النجار  أن رجالً  مالٍك  بنِ   سِ عن أن  وآلَ  إذا قرأ البقرةَ  وكان الرجل
 . مَ ظُ يعين َع  -فينا  دَّ َج  عمرانَ 
  تُ  جلسْت ِ  : عنه مجعةً  ه وتدفعُ ه يف قربِ اِر ج قاتلَ   ُس ؤن

ِ وأنه  أُ  ، له  فقتله رٍ على جا أجارَ  ممن قرأ القرآنَ  ن رجالً إ :ي اهللا عنها قالت عن أم الدرداء رض منه  يَد ق
ِ فقُ  َ  القرآنُ  فما زالَ ،  لَ ت  ْت لَّ سان مجعة مث إن آل عمرانَ  عمرانَ  وآلُ  البقرةُ  حىت بقيْت  ورةً س منه سورةً  لُّ َس نْ يـ

  .احلديث  ٠٠٠منه 
  به أجاب يَ ِع الذي إذا ُد  عظمُ م اهللا األفيها اُس : 

 وآِل ،  يف البقرةِ :  ثالثةٍ  رٍ وَ يف ُس  به أجاَب  يَ ِع الذي إذا دُ  عظمُ اهللا األ اسمُ "  :يرفعه قال   عن أيب أمامةَ 
 ."  هوط،  عمرانَ 
 ْن يت مَ لا ِل وَ األُ  بعِ ن السَّ م  ٌ  : أخذها فهو حرب

ٌ قال نَ م لَ وَ األُ  بعَ السَّ  أخَذَ◌  ْن مَ "  :قال  اهللا  رضي اهللا عنها عن رسوِل  عن عائشةَ   ."  رآن فهو حرب
  أؤتيها النيبُّ ل اليت امن املثاين الطو   َىموس ألواحِ  مقابل : 

َ "  : قالَ   عن النيبِّ   عباسٍ  عن ابنِ   ." يناملثا وأوتيُت  موسى األلواَح  أويت
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  ِاليت أوتيها النيب  ِل او الطِّ  من السبع  َالتوراة مكان : 
ِ  مكانَ  عطيُت أُ "  : اهللا  قال رسولُ  :قال   األسقعِ  بنِ  عن واثلةَ    . احلديث... "  والَ الطِّ  عَ بالس التوراة

 
  اآلية  فلما أحسَّ عیسى منھم الكفر ... ) (فضل قوله تعالى 

 
  ًا النيبُّ  ما كان يقرأُ  كثريا   ِمن ركعيت الصبح  اآلخرةِ  يف الركعة:  

 ويف الركعةِ  ... )يف ركعيت الفجر (  اهللا  رسولُ  كان يقرأُ  ما أنه كثرياً  : عنهما رضي اهللا عن ابن عباسٍ 
ِ◌ اآل   .        منهما خرِة
 

نوا اتقوا هللا حقَّ تقاته ... ) يا أيھا الذين آم (فضل قوله تعالى 
  اآلية .

 
  ةلحاجل َب طَ إذا َخ  مُ لسها املؤ اليت يقر  من اآلياِت : 

َ مَ فعلَّ ، اخلري  فواتَح  :أو قال  ، هوخوامتَ  ريِ اخل جوامعَ  اهللا  أويت رسولُ  :قال  عن ابن مسعود   نا خطبة
 ِ   .  )ه وغريِ  يف النكاحِ  (احلاجة  وخطبة الصالة

ُ  ، والطيباُت  لواُت  والصهللا التحياُت  :خطبة الصالة  السالم ، ورمحة اهللا وبركاته  يبُّ أيها الن َك يعل السالم
  . ه ه ورسولُ عبُد  هد أن حممداً اهللا وأش إله إال أشهد أن ال، اهللا الصاحلني  نا وعلى عبادِ يعل

باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ونعوذُ ، ه ونستعينه ونستغفره هللا حنمُد  ن احلمَد إ :احلاجة  وخطبةُ 
، له  شريَك  ه الوحَد ، إله إال اهللا  له وأشهد أن ال ومن يضلل فال هادَي ، له  ه اهللا فال مضلَّ من يهِد ، 

َ  تَِصلُ مث ،  هه ورسولُ عبُد  اً أن حممد وأشهُد       من كتاب اهللا آياٍت  بثالِث  َك تَ خطب

     إىل آخر اآلية        ،   

            

           إىل آخر اآلية  

       ،          
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        إىل آخر اآلية    

       ُحباجتك . ، مث تتكلم  
 

( إن في خلق السموات  :فضل خواتیمھا من أول قوله تعالى 
  اآليات . واألرض ... )

 
  يستحُب  َ ُ  اإلنسانُ  ا أو نصفها إذا قامَ قراء عند  إىل السماءِ  النظرُ  بُّ ستَح من الليل وي

 :ذلك 
 بنُ   بعثين أيب العباُس  :قال ، ي اهللا عنها رض عند ميمونةَ  ليلةً  أنه باَت  :رضي اهللا عنهما  عباسٍ  عن ابنِ 

 : قال) ، ( اهللا  إىل رسوِل  ْت بِ ( وأمرين  ، اآلخرةِ  شاءِ له بعد العِ  يف حاجةٍ  اهللا  املطلب إىل رسوِل  عبِد 
ُ ) ، (  ن اإلبلِ م وداً ذَ  العباَس  َد َع وَ  كان النيبُّ  إىل املسجد  فانطلقُت ) ، ( الصدقة  لِ بِ من إِ  أعطاها إياه

 :مث مر يب فقال  :غريه قال  اآلخرة حىت مل يبق يف املسجد أحدٌ  العشاءِ  بالناس صالةَ  اهللا  لى رسولُ فص
عندنا هذه  ْت بِ ، بين  أْي  :قال  ) ، (ه إياها تُ غْ فلما بلَّ  ) ، (؟  هْ فمَ  :قال ، اهللا  عبُد  :من هذا ؟ قلت 

َ  وكان يف بيِت ،  بكم الليلةَ  أن أبيَت  أمرين العباُس  :قلت ) ، ( الليلة  النيب  زوجِ  احلارِث  بنِت  خاليت ميمونة
 ،  ُّعنَد  وكان النيب ِ َ  :قال ، ها ها يف ليلت َ ،  ْق فاحل فصلى  ، اهللا افرشوا عبَد  :فقال ، إىل منزله  مث جاء

ُ همركوعُ ،  خفيفتنيِ  ركعتنيِ  ُ وسجودُ ، مها سجودِ  ا مثل  ى أربعَ فصلّ  ، وذلك يف الشتاءِ ، هما قيامِ  مها مثل
ٍ وَّ حمُش  ٍم ْد هلما من أَ  سادةٍ بوِ  تيُت فأُ ،  ركعاٍت   :فقلت ، ه صالتَ  حىت حتفظَ  مْ نَ تَـ  ال : العباُس  م إيلَّ وتقدَّ ،  ليفاً  ة
ِ  ىلإ ألنظرنَّ  بعدما  اهللا  فجاء رسولُ ، فأيقظيين  اهللا  رسولُ  إذا قامَ  :هلا فقلت  اهللا  رسوِل  صالة
ُ لّ أص :فقال ، أمسى  اهللا  رسولُ  واضطجعَ   الوسادةِ   يف عرضِ  ضطجعُت اف :قال  .نعم  :؟ قالوا  ى الغالم

اهللا مع أهله  رسولُ  َث فتحدَّ  ، حائضاً  وكانت ميمونةُ ، عند رأسيهما  اً ضها معرتِ يعل تُّ وبِ ، ه يف طوهلا وأهلُ 
ِ ، ه ويديه وجهَ  فغسلَ ، ه تَ فأتى حاَج ،  مث قام فخرَج  ، مث نامَ  اعةً س ؟  مُ يِّ لَ نام الغُ  :ل مث قا ، أحداً  ظْ ومل يوق

ٌ يفنظر فإذا عل،  ه يف السماءِ رِ ببص فتعارَّ  مث قامَ ، مث نام ،  عُ بهها وأنا أمستش أو كلمةً  اهللا  بسمِ  :فقال ،  ه ليل
      عمران من آِل  اآلياِت  مث  تال هؤالءِ ،  مراٍت  ثالَث  . القدوسِ  امللِك 

  يف اجلفنةِ  مث صبَّ ،  هاناقَ ش فأطلَق ،  قةٍ معلَّ  نٍّ إىل َش  مث قامَ ، منها  آياٍت  ىت انتهى إىل مخسِ ح 
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ً◌  وءاً مث توضأ منها وض، ها يه عله بيِد فأكبَّ  أو القصعةِ  ُ ،بني الوضوءين  حسناً  خفيفًا ِ مل ي ،  َغ وقد أبلَ  رْ كث
مث ،  ركعةٍ  يف كلِّ  ِن آالقر  قد قرأ فيهما بأمِّ ،  خفيفتنيِ  فصلى ركعتنيِ ،  القربةَ  ىكوْ ه مث أَ لُ ه ويقلِّ يصفُ  فجعلَ 

َ فسبَّ ، ه فراَش  ىمث أت،  مَ سلَّ  ُ  حىت انتصَف  اهللا  رسولُ  فنامَ ،  حىت نامَ ،  ح وكرب ه أو بعَد  ه بقليلٍ أو قبلَ  الليل
ه رِ ببص فتعارَّ  َب مث ذه ، ه بيديهعن وجهِ  النومَ  ميسُح   الليل فجلَس  خرِ آ من اهللا  ولُ رس استيقظَ ؛  بقليلٍ 

َ  اآلياِت  ، مث قرأ العشرَ  ثالثاً  القدوسِ  امللِك  سبحانَ  :فقال ،  إىل السماءِ   حىت ختمَ  عمرانَ  من آِل  اخلوامتِ
 ىفأت ويف روايةٍ .  على شجٍب  ٍق لَّ معَ  نٍّ إىل َش  مث قامَ ،  كَ فتسوَّ ،  إىل البيِت  ه مث رجعَ فقضى حاجتَ ،  السورةَ 
ُ  وءاً مث توضأ وض، ها شناقَ  لَّ فَح  القربةَ   ه ثالثاً وجهَ  ، وغسلَ  ثالثاً  فمضمَض ، وضوءه  فأحسنَ  ، هو الوضوء

ُ  قدميه ثالثاً  مث غسلَ ، وأذنيه  هِ برأِس  ، ومسَح  ، وذراعيه ثالثاً   ين فقمُت كَ ، مث حرَّ  إال قليالً  من املاءِ  قْ رِ ، ومل ي
ُ  مث أخذَ ،  ُ َح فتوشَّ  حضرمياً  داً رْ بـ ُ  ستيقظَ أ :قال ،  ه ي لاله مث قام يص؟ مث أتى مص الغالمُ  ؟ أقامَ  الغالم

ُ  : رواية ويف. ه قيأن يرى أين كنت أتَّ  كراهيةَ   ، يُت طَّ فتمَ  فقمُت ،  من الليلِ  متطوعاً   :ن عباس قال اب .ه أرقب
 هكما رأيتُ   أُت منه ، مث توض ُت غْ فاستفرَ  نِّ  الشذلـك إىل ملا رأيته صنعَ  ، فقمُت  صنعَ  ما مثلَ  نعُت فص فقمُت 

 فأمهلَ ، بصالته  ن أصليَ أ ه ، وأنا أريُد اِر إىل جنبه عن يس فقمُت ،  ه البيَت يعل فدخلُت  ، مث ذهبُت  أتوض
 -ه اليمىن على رأسي فأخذ بذؤابيت ع يَد الته فوضبص حىت إذا عرف أين أريد أن أصليَ  اهللا  رسولُ 

 ن وراءِ م ديُض فأخذ بعَ ،  هخلفَ  ه من ورائي فصليُت حىت أقامين عن ميينه ، وقال بيِد  - برأسي من ورائي 
َ فجرَّ  ،  يعدلين كذلك من وراء ظهري، ره ظه ِ ذ بأذينه وأخين فجعلين حذاء ، كأنه يوقظين ،   هالُ  اليمىن يفت

ِ على ص اهللا  رسولُ  قبلَ أفلما ،  الليل ين بيده يف ظلمةِ ذلك ليؤنَس  إمنا صنعَ  أنه فعرفُت  ،  ُت ْس نَ ه َخ الت
 فجعلُت  والسجودَ  والركوعَ  فيهما القيامَ  فأطالَ ،  بطويلتنيِ  وال ريتنيِ تا بقصليس؛  نيِ ركعت ى رسول اهللا فصلّ 

يا  :ت فقل ؟حذائي فتخنس  َك لُ عَ أْج ، ك شأنُ  ما :قال يل  رَف فلما انص، أذين  بشحمةِ  يأخذُ  إذا أغفيُت 
فدعا  .فأعجبته  :قال ؟  اهللا الذي أعطاك اهللا رسولُ  وأنَت  حذاءكَ  أن يصليَ  أو ينبغي ألحٍد اهللا ،  رسولَ 

مث قام ، ه مث استوى على فراِش ،  حىت نفَخ  فاضطجعَ ،  فنامَ  رَف مث انص . وفهماً  ين علماً اهللا يل أن يزيَد 
َ حىت ص، أ مث قام فصلى ركعتني وتوض كَ وَّ فتس مث رجعَ ؛ مث تال هذه اآلية  فنظر يف السماءِ  فخرَج   لى مثاين

لى فص ، هنَّ خرِ آإال يف  مْ  يسلِّ ، ملن بينه ْس مل جيل، مث ركعتني مث أوترَ  ركعتني؛  خبمسٍ  رَ مث أوتَـ  ركعاٍت 
ٌ  ه فيهنَّ قيامُ ،  بالوترِ  ركعةً  رةَ إحدى عش      ركعة بقدر  ه يف كلِّ قيامَ  ُت ، حزرْ  سواء

يل وارمحين واجربين  اغفرْ  ربِّ  :جدتني قال ه بني السرأَس  وكان إذا رفعَ ،  ركعةً  رةَ عش ه ثالَث صالتُ  ْت امَّ فتتَ 
َ  مسعُ  ألمث احتىب حىت إين، وارفعين وارزقين واهدين  وكان إذا نام ،  حىت نفَخ  مث نامَ  مث اضطجعَ ،  ه راقداً َس فَ نـ
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َ  - خطيطه  أو –ه غطيطَ  حىت مسعُت ،  نفَخ  صلى  وملا، لى ركعتني خفيفتني قام فص الفجرُ  حىت إذا أضاء
ىل إاهللا ، فقام معه  رسولَ  يا الصالةَ  :فقال  )الل ب ( حىت أتاه املؤذنُ  - ، حىت نفخ  اضطجعَ  ركعيت الفجرِ 

 ِ ، واجعل يف  اين نوراً ، ويف لس يل يف قليب نوراً  اللهم اجعلْ  : - ه يف دعائه كالمِ   آخرَ  - وهو يقول ،  الصالة
،  واجعل يل من فوقي نوراً ،  ايل نوراً وعن مش،  واجعل عن مييىن نوراً  ، ، واجعل يف مسعي نوراً ري نوراً بص

،  واجعلين نوراً ،  واجعل يل نوراً ،  واجعل من خلفي نوراً  واجعل يل من أمامي نوراً  نوراً ،واجعل من حتيت 
يف  ونوراً ، يف شعري  ونوراً ، يف قربي  ونوراً ،  اللهم أعطين نوراً ،  واجعل يف نفسي نوراً ،  يل نوراً  مْ ِظ اللهم أْع 
جعل يل او ، يف خمي  ونوراً  ، يف عصيب وراً ون، يف عظامي  ونوراً ، يف دمي  ونوراً ، يف حلمي  ونوراً ، بشري 

 ) .أ وضومل يت بَح صمث خرج فصلى ال،  وزدين نوراً  وزدين نوراً  وزدين نوراً ،  يوم القيامة نوراً 

  ْفيها ويل ملن قرأها ومل يتفكر : 
ا قالت لعبيِد  عنهي اهللاعن عائشة رض ، كما قال  هْ أمَّ  يا أقول: فقال ، ن لك أن تزور آقد  :عمري  بنِ  ا أ

: أخربينا بأعجب قال ابن عمري  .ذه ن بطالتكم هدعونا م :فقالت  :قال  . حباً  تزدْد  غباً  زرْ ُ◌  :األول 
ِ ش يين ذر ،  عائشة يا :قال  .ملا كان ليلة من الليايل  :مث قالت  . فسكتْت  :قال  اهللا  ه من رسوِل يء رأيت

َ  واهللا إين ألحبُّ  :قلت ، فلريب الليلةَ  أتعبُد  ، مث قام يصلي فقام فتطهرَ  :قالت  .ك وأحب ما يسرُّ  َك قرب
رَ ْج ِح  فلم يزل يبكي ، حىت بلَّ  :قالت   ُ مث  :ه قالت حليتَ  فلم يزل يبكي ، حىت بلَّ  وكان جالساً :  قالت . ه

اهللا تبكي ، وقد غفر اهللا  رسولَ  يا :ه يبكي قال آر  مايؤذنه بالصالة ، فل األرض فجاء باللٌ  بكى حىت بلَّ 
 ويلٌ  )آيات  ( آيةٌ  الليلةَ  عليَّ  ْت لَ ؟ لقد أنزِ  كوراً ش أفال أكون عبداً  :ك وما تأخر؟ قال تقدم من ذنبِ  لك ما

   اآلية كلها        ر فيهاملن قرأها ومل يتفك
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 ســورة النســاءفضــل 
 

o  ًفيها إمجاال: 
  ِِل وَ األُ  من السبع  ٌ  :اليت من أخذها فهو حرب

ٌ  من القرآِن  لَ وَ األُ  السبعَ  من أخذَ "  :قال  اهللا  رضي اهللا عنها عن رسوِل  عن عائشةَ   ."  فهو حرب
  ِالىت أوتيها النيب  واِل الطِّ  من السبع التوراة انَ مك : 

ِ مك عطيُت أُ  " : اهللا  رسولُ  الق :األسقع قال  بنِ  عن واثلةَ   . احلديث"  ... الطوال السبعَ  ان التوراة
  الىت أوتيها النيب  ِل امن املثاين الطو  َموسى ألواحِ  مقابل : 

  ."  املثاين تيُت و وأُ  لواَح ى األأويت موس" :  قال رضي اهللا عنهما عن النيب  عن ابن عباسٍ 
 

  ربكم )( يا أيھا الناس اتقوا فضل قوله تعالى : 
 

  للحاجةِ  إذا خطَب  ها املسلمُ اليت يقرأُ  من اآلياِت : 
َ  : الق  مسعودٍ  ابنِ  وعن آل عمران  سورةِ  يف فضلِ  املتقدمَ  حلديَث ... ا اخلريِ  عَ جوامِ  اهللا  رسولُ  أويت

.   
 

  ف إذا جئنا من كل أمة بشھید ... )فكی (فضل قوله تعالى : 
 

 بالنيب عندها تأسياً  البكاءِ  تحباُب اس  : 
اهللا  رسولَ  يا :فقلت ، "  القرآنَ  عليَّ  اقرأْ " :  وهو على املنربِ  اهللا  قال رسولُ  :قال   عن ابن مسعودٍ 

النساء  ه سورةَ يعل فقرأُت  :قال  ."  يه من غري عَ إين أشتهي أن أمسَ " : ؟ قال  لَ نزِ ك أُ يوعل َك يعل قرأأ، 
             : حىت بلغُت 

             

     ينزَ مَ غَ  رأسي أو رفعُت  ٌ بيده  اهللا  رسولُ : ويف رواية  .  إىل جنيب رجل

ُ إليه فرأيت عينيه تس رُت رأسي فنظ فرفعُت ،          :قال ،  يل
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           ،  وقال
ُ ْس َح  : يل ُ من سرَّ ،  َك ب ُ فليقرأْ  لَ نزِ كما أُ   القرآنَ  أن يقرأَ  ه ِ  ه  ."  عبد أمِّ  ابنِ  على قراءة
 

 ة دا ئالم ورةِ فـضل س
  ًفيها إمجاال : 
  َّاليت من أخذَ  ِل وَ األُ  بعِ من الس ٌ  : ها فهو حرب

ٌ  من القرآِن  األولَ  عَ بْ سَّ ال ذَ َخ من أَ "  : قال اهللا  ي اهللا عنها عن رسوِل رض ةَ عن عائش  ."  فهو حرب
  من املثاين الطول الىت أوتيها النيب َموسى ألواحِ  مقابل : 

 ." املثاين تيُت و وأ ، أويت موسى األلواَح " : قال  ي اهللا عنهما عن النيب ضر   عن ابن عباسٍ 
  ِأوتيها النيب  الطوال اليت من السبع  َالتوارة مكان : 

ِ  مكانَ  أعطيُت  " : اهللا  قال رسولُ  :قال  سقع األ بنِ  عن واثلةَ   احلديث " ... الطوالَ  السبعَ  التوراة

  
  ( الیوم أكملت لكم دينكم )فضل قوله تعالى 

 
  اجتماعِ  ا يومَ نزوهلُ  اهللا أن يكونَ  فأراَد  ها عيداً هم فاختذوا يومَ يعل ْت أن لو نزلَ  متىن اليهوُد 

 . اجلمعة عرفة ويومَ  يومَ ؛  عيدينِ 
ٌ  بِن شهاٍب قال : عن طارِقِ◌  َ  يا :اخلطاب  بنِ  لعمرَ  من اليهودِ  قال رجل إنكم تقرءون آية ، املؤمنني  أمري

       نزلت هذه اآلية اليهودِ  نا معشرَ يكم لو عليف كتابِ 

        َّواهللا إين  :فقال عمر ،  عيداً  ذنا ذلك اليومَ الخت
اهللا  رسولُ  ، وأينَ  ْت لَ نزِ أُ  فيها ، وأينَ  نزلْت  اليت والساعةَ  اهللا  على رسوِل  نزلت هذه اآليةُ  يومٍ  يَّ أ ألعلمُ 
  زَ ، نَـ  حني أنزلْت ، بعرفة  واقٌف   اهللا ورسولُ  ، ، وإنا واهللا بعرفةَ  اجلمعةِ  ، ويف يومِ  عرفةَ  يومِ  يةَ عش ْت لَ 
  .  لنا عيدٌ هللا ا حبمِد المهُ وك
 

  ( إن تعذبھم فإنھم عبادك )فضل قوله تعالى : 
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  ا النيب ً   ليلةً  قام   . َب لَ طَ  ما يَ ِط ْع مته فأُ ا أل واستشفعَ ،  بَح ها حىت أصُد يردِّ  كاملة
             : قال تعاىل

   ، ُوهو الشفاعة .   
 . بَح حىت أص يةً آ دَ ردَّ  اهللا  أن رسولَ  : وعن أيب سعيد اخلدري 

    :بح حىت أص فقرأ بآيةٍ  ليلةً  اهللا  ى رسولُ صلّ :  قال  الغفاريِّ  وعن أيب ذرٍّ  

           ،يا :قلت  بَح ا أصفلم 
فأعطانيها  ألميت الشفاعةَ  ريب  إين سألُت "  :قال ...  حىت أصبحَت  تقرأ هذه اآليةَ  مازلَت ، اهللا  رسولَ 

 ."  يئاً ش باهللا  كُ شرِ ي إن شاء اهللا ملن ال وهي نائلةٌ ، 
  ُّملا تالها النيب   ه اهللا أن يرِض َد َع فوَ ، يت أميت أمَّ  :بكى وقال َ ِ ي  : هيسوُؤ  ه واله يف أمت

     : يف إبراهيمَ  اهللا  تال قولَ   أن النيبَّ   العاصِ  بنِ  عمروِ  اهللا بنِ  عن عبِد 

        ،  ُ     وقال عيسى عليه السالم

           ،  َيديه وقال فرفع :  "
ُ ج يا : فقال اهللا ، وبكى  ،" اللهم أميت أميت  ُ لْ فَس  – أعلمُ  وربَك  -اذهب إىل حممد  ربيل  ما يبكيَك  : ه

ُ ؟  ُ  الةُ ه الصليع فأتاه جربيل َ  والسالم  يا :فقال اهللا  - وهو أعلمُ  -  مبا قال اهللا  ه رسولُ فسأله فأخرب
 ُ  . نسوؤك وال يف أمتَك  رضيَك إنا سنُ  : فقلْ  إىل حممٍد  اذهْب ،  جربيل
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 فــضل سـورة األنعـام
 

 اهللا  رسولُ  َح بَّ ملا نزلت س  َّا شي   : األفق عها من املالئكة ما سدَّ وأخرب أ
من  هذه السورةَ  عَ لقد شيَّ "  :مث قال  اهللا  رسولُ  َح األنعام سبَّ  سورةُ  ملا نزلْت :  قال عن جابر 

 ."  األفَق  ما سدَّ  املالئكةِ 
  ِمن أخذَ  اليت ِل وَ األُ  من السبع ٌ  : ها فهو حرب

ٌ  من القرآِن  األولَ  السبعَ  من أخذَ "  : قال اهللا  عن رسوِل ، عنها  رضي اهللا عن عائشةَ   ."  فهو حرب
  أوتيها النيبُّ  اليت من املثاين الطواِل  وكذلَك   َموسى ألواحِ  مقابل : 
  اليت أوتيها النيبُّ  الطواِل  من السبعِ  وكذلَك   َالتوراةِ  مكان :  
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 سـورة األعــراف فــضلُ 
 

  َّاألوِل  عِ بْ من الس  ٌ  :  اليت من أخذها فهو حرب
ٌ  من القرآِن  ولَ األ السبعَ  من أخذَ "  : قال اهللا  عن رسوِل ، رضي اهللا عنها  عن عائشةَ   ."  فهو حرب
 يموسى عل لواِحِ◌ أ ابلَ قا مهكذلك من املثاين اليت أوتي ُ   . ه السالم
  ِالتوراةِ  اليت أوتيها مكانَ  الطواِل  ومن السبع . 
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 نفالفضـل سـورة األ
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب َم احلديُث . وتقدَّ  لِ ياإلجن مكان . 
 

 فضـل سـورة التوبة
 

 أوتيها النيب  من املئني اليت  َاحلديُث  مَ . وتقدَّ  الزبورِ  مكان . 
 

 يونس سـورةِ  فضـلُ 
 

  ِِل وَ األُ  من السبع  ُ   . اليت من أخذها فهو حرب
  الىت أوتيهـا النيبُّ  ومن املثاين الطواِل   ِموسى ألواحِ  لَ مقاب . 
  ِاليت أوتيها النيب  الطواِل  ومن السبع  َمكان  ِ  . األحاديُث  ْت مَ . وتقدَّ  التوراة
 

 فـضـل سـورة ھـود
 

  من املئني الىت أوتيها النيب  َاحلديُث  . وتقدمَ  الزبور مكان . 
  ِشيَّ  اليت من السور َ  . اهللا  رسولَ  ْت ب
َ يَّ َش " :  قال . َت بْ اهللا ِش  رسولَ  يا :ال ق أن رجالً   عامرٍ  بنِ  عقبةَ  عن  ُ  ين هوٌد تْ ب  ."  اوأخوا
 

 يوسـف سـورةِ  فضـلُ 
  

 أوتيها النيب  ئني اليتمن امل  َاحلديُث  مَ . وتقدَّ  الزبور مكان .   
 

 الرعدِ  فضـل سـورةِ 
 

  من املثاين الىت أوتيها النيب وتقدم احلديُث  ان اإلجنيلكم . . 
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 براھیمإفضل سورة 
 

  اليت أوتيها النيب من املثاين  َاحلديُث  مَ . وتقدَّ  اإلجنيلِ  مكان . 
 

ً من الناس ... )رب  (فضل قوله تعالى :   إنھن أضللن كثیرا
  اآلية .

 
  ملا تالها النيب  ه اهللافوعَد ، يت يت أمَّ أمَّ  :بكى وقال ُ  يسوؤه يه يف أمته والِض رْ  أن يـ

ِ  يف سورةِ  احلديُث  وتقدمَ   . املائدة
  ضل سـورة الحجرف

 
 من املثاين الىت أوتيها   َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  

 
  حلِ النّ  سـورةِ  فضـلُ 

 
  من املئني الىت أوتيها النيب احلديُث  مَ . وتقدَّ  الزبورِ  انَ كم .  

 
 اإلسـراء فضـل سـورةِ 

  
  من املئني الىت أوتيها النيب  َمَ احلديُث . الزبورِ  مكان   . وتقدَّ

 اهللا  ن رسولُ كا  َّليلةٍ  يقرؤها كل  :  
ُ  يبُّ كان الن:  ي اهللا عنها قالترض ةَ عائش املؤمنَني  عن أمِّ  حىت  ، ويفطرُ  أن يفطرَ  ما يريُد :  حىت نقولَ  يصوم

ُ  ان الوك،  ومَ أن يص ما يريُد  ولَ نق  . والزمرِ  ببين إسرائيلَ  ليلةٍ  كلَّ    يقرأَ ه حىتعلى فراش ينام
 

 فالكھ فضـل سـورةِ 
 

  ًفيها إمجاال: 
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 أوتيها النيب  من املئني اليت احلديُث  . وتقدمَ  الزبورِ  انَ كم . 
  َ ا السكينةُ  ْت لَ زَّ نـَ تـ  :   لقراء

 :أو قال ،  تركُض  إذ رأى دابةً ،  يف الدارِ  ةً ليل الكهِف  ورةَ يقرأ س بينما رجلٌ  :قال   عازٍب  بنِ  عن الرباءِ 
ُ  ، فنظرَ  ُض ه تركُ فرَس  ُ  :أو قال  بةِ باالض فإذا مثل َ ِش قد غَ  الغمامةِ  مثل  :فقال  اهللا  ذلك لرسوِل  فذكرَ ، ه تْ ي
 ."  آِن ر أو تنزلت على الق،  للقرآِن  نزلْت  السكينةُ  قرأ فالن تلَك ا" 

  ُما  قيامةِ لا يومَ  كان له نورٌ   اجلمعةِ  ومن قرأها يومَ ،  من الدجاِل  مَ ِص عُ  ْت لَ نزِ من قرأها كما أ
 :  ةَ كم ه وبَني بينَ 

مل ، جالَ الدَّ  مث أدركَ  ْت نزلَ كما أُ   الكهِف  سورةَ  ن قرأَ م" : قال  أن رسول اهللا  اخلدريِّ  ن أيب سعيٍد ع
َ  ه وبَني ما بينَ ، قرأها  القيامة من حيُث  يومَ  كان له نوراً  اجلمعةِ  يومَ  الكهِف  ومن قرأ سورةَ ، ه يعل طْ يسلَّ   مكة
َ  أشهُد ،  كَ اللهم وحبمِد  سبحانَك  :مث قال  أن توضوم . العتيِق  بينه وبني البيِت  ما :ويف لفظ .   أن ال إله
ِ كُ ،  ليك إ تغفرك وأتوُب أس ال أنَت إ ُ  ابعٍ طب عَ بِ مث طُ  ،  رقيف َب ت  ."  القيامة مِ و إىل ي رْ كَس فلم ي

  َالسماءِ  ه إىل عناِن قدمِ  من حتِت  له نورٌ  عَ طَ َس  اجلمعةِ  من قرأها يوم  ُ  له إىل يومِ  يضيء
 : له ما بني اجلمعتنيِ  رَ فِ وغُ  القيامةِ 

 من حتِت  له نورٌ  عَ ِط ُس  اجلمعةِ  يف يومِ  الكهِف  من قرأ سورةَ "  : اهللا  رسولُ  قالَ  :قال   عمرَ  عن ابنِ 
ُ ،  السماءِ  ه إىل عناِن مِ َد قَ    . "  له ما بني اجلمعتني رَ فِ وغُ ،  القيامةِ  له يومَ  يضيء

o ا : منه األوائلِ   العشرِ يف 

  هِ يا علبتالِو  وذلَك ،  اِل ّج الدَّ  من فتنةِ  مَ ِص هلا ُع من أوَّ  ٍت اآي رَ عش ظَ فِ من َح  : 
 من فتنةِ  مَ ِص عُ  الكهِف  سورةِ  من أوِل  ياٍت آ رَ عش ظَ فِ من َح "  :قال  عن النيب   عن أيب الدرداءِ  

  " . القيامة يومَ  له نوراً  كانْت   الكهِف  سورةِ  خوامتَ  ظَ فِ ومن َح ،  الدجاِل 
o  ُ   :  منها رِ ِخ األوا العشرِ  فضل

  ُاِل ن الدجم مَ ِص من قرأها ع : 
"  اِل ّج ن الدَّ له م فإنه عصمةٌ  الكهِف  ورةِ من س األواخرَ  رَ من قرأ العش"  :قال   ن النيبِّ ع  عن ثوبانَ 

. 
  ِالقيامةِ  يومَ  له نوراً  ها كانْت ظَ من حف : 
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ُ رُّ مل يُض  الدجالَ  مث أدركَ  كهِف ال من سورةِ  ياٍت آ عشرَ  ظَ فِ من َح قال :  عن النيب   الدرداءِ  عن أيب  ه
 ." ) من لدن قرنه إىل قدمه(  القيامةِ  يومَ  له نوراً  كانْت   الكهِف  سورةِ  خوامتَ  ظَ فِ ومن َح ، 

  
   مريمَ  فضل سورةِ 

  
 ا النيب  أوتيهمن املثاين اليت احلديُث  . وتقدمَ  جنيلِ اإل كانَ م  .  
  

  طه سورةِ  لُ فض
 

  من املئني الىت أوتيها النيب  َوتقدم احلديُث  الزبورِ  مكان . .  
  ُاحلديُث  مَ . وتقدَّ  به أجاَب  يَ ِع الذي إذا ُد  اهللا األعظمُ  فيها اسم .  
 

  نبیاءِ ورة األس لُ فض
 

 ا النيب اليت أوتيه ئَني من امل  َوتقدم احلديُث  .الزبور مكان . 
 

  جحال ورةِ ل سفـض
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َدم احلديُث . وتق اإلجنيلِ  مكان . 
  ُبسجدتنيِ  رِ وَ السُّ  على سائرِ  ْت لَ ضِّ ف  :  

"  :بسجدتني ؟ قال  على القرآِن  احلجِّ  سورةُ  ْت لَ ضِّ أفُ ، اهللا  رسولَ  يا:  قلُت  :قال   عامرٍ  بنِ  عن عقبةَ 
  ."  ايقرأمهُ  مها فالدْ مل يسُج  نعم ، فمْن 

 
  نونمؤمسورة ال فضلُ 

 
 من املئني الىت أوتيها النيب  وتقدم احلديث . الزبورِ  نَ مكا .  
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  ورتي النور والفرقانل سفض
 

 أوتيها النيب  من املثاين اليت َوتقدم احلديث . اإلجنيلِ  مكان .  

  
   الشعراءِ  سورةِ  فضلُ 

  
  من املئني اليت أوتيها النيب  َوتقدم احلديث . الزبورِ  مكان .  
 

 سورة النمل والقصـص  والعنكبوت والروم  ولقمان فضلُ 
 

 أوتيها النيب  من املثاين اليت َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
 

 السـجدةِ  سورةِ  فضلُ 
 

 أوتيها النيب  من املثاين اليت  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
  ُاهللا  وكان رسول ا يف ِ  يقرأ  ُ ، األوىل  الركعةِ  يف اجلمعةِ  يومَ  بحِ الص صالة  : ذلَك  دميُ ي

ِ  كان يقرأ يف  اهللا  أن رسولَ   فعن أيب هريرةَ  ِ      ـب اجلمعةِ  يومَ  الصبحِ  صالة ،  السجدة

            :وىف الثانية ، األوىل  الركعةِ  يف

  .  
  وكان ين ال ُ  : ها يقرأَ حىت ام

ُ  ال اهللا  كان رسولُ   : قال  فعن جابرٍ   . وتباركَ      : حىت يقرأَ  ينام
 

 فضل سـورة األحزابِ 
o  ًإمجاال 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  مَ . وتقدَّ  اإلجنيلِ  مكان . 
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o  ُفضل  ِ           : ه تعاىلقول

إىل قوله     . 
  اجةِ حلل ذا خطَب إ لمُ ساليت يقرؤها امل من اآلياِت  : 

َ  :قال   عن ابن مسعودٍ  ِ الص نا خطبةَ مَ فعلَّ  ... اخلريِ  جوامعَ  اهللا  رسولُ  أويت َ  الة  يف احلاجةِ  وخطبة
 . احلديث ... هوغريِ  احِ النك
 

 سـبأ وفاطر ةِ سـور فضـلُ 

  من املثاين اليت أوتيها النيب . مَ احلديُث  مكاَن اإلجنيِل . وتقدَّ

 يس  سـورةِ  فضـلُ 
o  ًإمجاال 
  َُم الحدیث من المثاني التي أوتیھا النبي ( مكاَن اإلنجیِل . وتقدَّ  . 
  ِمن قرأھا في لیلٍة ابتغاَء وجِھ  ُغِفَر لھ في تلكَ اللیلة :  

َ  ليلةٍ  يف) يس ( من قرأ "  : اهللا  رسولُ  قالَ  :ال ق  فعن أىب هريرةَ   له يف تلَك  رَ فِ اهللا غُ  وجهِ  ابتغاء
  ."  الليلةِ 
 ِن آالقر  ُب هي قل  ، ُ ُ  نُّ َس وي   : رِ احملتَض  ا عنَد قراء

ُ  البقرةُ "  :  اهللا  قال رسولُ  :قال   يسارٍ  بنِ  لِ عن معقِ       ْت َج رِ ْخ ، واستُ  القرآِن  سنام

      يقرُؤ  ال،  ِن آالقر  قلُب ) يس (  ، و العرشِ  من حتِت ٌ  اهللا تباركَ  يريُد  ها رجل
 .)  يس( يعين . اقرءوها على موتاكم ، له  فرَ إال غُ  اآلخرةَ  وتعاىل والدارَ 

o قوله تعاىل يف :        إىل قوله تعاىل   
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  ُاهللا  قرأها رسول  مه اهللا منهم به فعَص  البطَش  ه يريدونَ على بابِ  وهمْ  على املشركَني
 : ومضى ساملاً 

 إن حممداً  :ه م على بابِ فقال وُه ،  هشاٍم  بنُ  معوا له وفيهم أبو جهلِ تَ ملا اْج : ظي رَ القُ  كعٍب   نِ ب عن حممِد 
ُ  مِ َج والعَ  العرِب  م ملوكَ ه كنتُ موه على أمرِ م أنكم إن تابعتُ يزعُ  ِ  م من بعِد تُ ثْ عِ ، مث ب لكم  ْت لَ عِ كم ، فُج موت
ْ م ذِ لوا كان له فيكُ األردن ، وإن مل تفعَ  كجناِن   نٌ اجن ُ  ٌح ب ِ ، مث ب  لكم نارٌ  ْت لَ عِ كم مث ُج عثتم من بعد موت
 أنَت ،  ذلَك  أنا أقولُ "  :مث قال  من تراٍبٍ◌  حفنةً  فأخذَ  اهللا  عليهم رسولُ  وخرَج  :قال . فيها  قونَ رَ حتُ 

َ اهللا تعاىل على أبصاِر  وأخذَ ، " هم أحُد   يتلوعلى رؤوسهم وهو  الرتاَب  ذلَك  ينثرُ  ه ، فجعلَ نَ وْ رَ هم عنه فال يـ
          :) يس ( من  اآلياِت  هؤالءِ 

          ،إىل قوله :   

     َاهللا  رسولُ  حىت فرغ  ِعَ َض إال وقد وَ  منهم رجلٌ  ، ومل يبَق  اآلياِت  من هؤالء 
 احلديث  ... َب أن يذَه  أرادَ  إىل حيُث  ، مث انصرَف  على رأسه تراباً 

  
  في فضـل سـورة الصـافات

  
  اليت أوتيها النيبُّ  من املئَني  احلديُث  مَ . وتقدَّ  الزبورِ  انَ كم .  
  

  ص ةِ فضـل سـور
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
o  فيها رؤيا عجيبةً  الصحابةِ  رأى أحُد  َ  :  ا فعملَ   النيبَّ  فأخرب

َ  :قال   عباسٍ  عن ابنِ  ٌ  جاء لي أص كأين  وأنا نائمٌ  ين الليلةَ اهللا إين رأيتُ  رسولَ  يا :فقال  النيب  ىلإ رجل
رَ َج َش  خلَف  ِ  فلما أتيُت ، ) ص (  فقرأُت ،  ةٍ  ها لسجودي فسمعتُ  الشجرةُ  ِت َد َج فَس  سجدُت  على السجدة

ا وِ  ْع وَض ،  ك أجراً ا عنَد  يل اكتْب  اللهمَّ  : وهي تقولُ  ها مين  لْ وتقبـَّ ،  خراً ذُ  كَ ا يل عنَد واجعله،  زراً عين 
 . داودَ  كَ ها من عبِد تَ لْ كما تقبـَّ 
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ِ ،  ( ص )قرأ   النيبَّ  فسمعُت :  وىف روايةٍ   :عباس  ابنُ  فقالَ  :قال ،  َد َج َس  فلما أتى على السجدة
ُ  ما مثلَ  ه وهو يقولُ فسمعتُ    . الشجرةِ  عن قوِل  أخربه الرجل

  الزمرِ  فضـل سـورةِ 
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
  ُّكان النيب   ليلةٍ  لَّ ها كؤ يقر : 

ُ  ال كان النيب : رضي اهللا عنها قالْت  عائشةَ  منَني املؤ  فعن أمَّ   ببين ليلةٍ  كلَّ   حىت يقرأَ  على فراشهِ  ينام
  . والزمرِ  رائيلَ إس
 

  غافـر وفصلت والشـورى والزخرف فضــل ســورةِ 
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
  

  ســـورة حم الـدخـــان فـضـلُ 
 

 ملثاين اليت أوتيها النيب من ا  وتقدم احلديث .مكان اإلجنيل .  
  اليت كان النيب  من القرآِن الليلِ  الةِ ص يقرأ به يف : 

  :قال . لنا  نَ فأذِ  نا بالباِب مْ فسلَّ ،  ينا الغداةَ لَّ َص  بعد ما يوماً  مسعودٍ  نا على ابنِ وْ غَد  :قال فعن أيب وائل 
فقال ،  ُح بِّ يس ؟ فدخلنا فإذا هو جالٌس  تدخلونَ أال  :فقالت  اجلاريةُ  ْت َج رَ َخ ف :قال .  ةً هني نا بالباِب ثْ فمكَ 

 ِل آظننتم ب :قال  نائمٌ  البيِت  أهلِ  إال أنا ظننا أن بعَض ، ال  :لكم ؟ فقلنا  نَ ذِ ما منعكم أن تدخلوا وقد أُ  :
ً  عبٍد  أمِّ  ابنِ  هل   ، يانظر  جاريةُ  يا :فقال  ، قد طلعْت  أن الشمَس  حىت ظنَّ  يسبُح  مث أقبلَ  :؟ قال  غفلة

 جاريةُ  يا :قال  قد طلعْت  أن الشمَس  حىت إذا ظنَّ  بُح يس فأقبلَ ،  فنظرت فإذا هي مل تطلْع  ؟ طلعْت 
ُ نا ها يومَ نأقالَ  يهللا الذ احلمُد  :فقال ،  ؟ فنظرت فإذا هي قد طلعْت  هل طلعْت  يانظر  ِ ذا ومل ي نا كْ هل

ٌ وج. بذنوبنا   أبا عبِد  يا :اهللا فقال  من بىن جبيلة إىل عبِد ،  سناٍن  يك ابنُ : له  يقال ومِ من الق اء رجل
 ياسنٍ  من ماء غريِ  أو (        :ه أم ياء جتُد  ألفاً ؛  تقرأ هذا احلرَف  كيَف   الرمحنِ 

َ  قد أحصيَت  القرآِن  وكلَّ  :اهللا  فقال عبُد  :؟ قال )   -وىف رواية  ركعةٍ  يف لَ املفصَّ  رأُ إين ألق :هذا ؟ قال  غري
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 أقواماً  وإن ؟ل ِ الدقَّ  كنثرِ   ؟ ونثراً  الشعرِ  ا كهذِّ هذّ  :اهللا  فقال عبُد  - ركعةٍ  يفه كلَّ   الليلةَ  لَ املفصَّ  إين قرأُت 
َ  جياوُز  القرآن ال ونَ ؤ يقر  ِ  أفضلَ  ، إنَّ  فيه نفعَ  فرسَخ  يف القلِب  ولكن إذا وقعَ ، هم تراقي  الركوعُ  الصالة

َ  اهللا  اليت كان رسولُ  النظائرَ  إين ألعلمُ ،  والسجودُ   اهللا مث قام عبُد .  ركعةٍ  لِّ  كيف بينهن سورتنيِ  نُ رِ قْ يـ
 َ ُ لْ َس  :عليه فقلنا له  لَ ليدُخ  ةُ علقم فجاء  فدخلَ .  ركعةٍ  كلِّ   يف يقرنُ  اهللا  ولُ اليت كان رس النظائِرِ◌  نِ ع ه

ا قد أخربين :فقال  أثره مث خرَج  يف علقمةُ   ، والطورُ  ركعةٍ  يف قةُ واحلا ، واقرتبْت  يف ركعةٍ  والنجمُ  الرمحنُ :  
ٌ س ، وسألَ  ركعةٍ  يف) ن ( و  ْت وإذا وقع،  ركعةٍ  يف والذارياُت   للمطففَني  ، وويلٌ  ركعةٍ  يف والنازعاُت  ائل

ُ  ، واملدثرُ  ركعةٍ  يف وعبَس  ، وعم  يتساءلون  ركعةٍ  يف القيامةِ  بيومِ  أقسمُ  وهل أتى وال،  ركعةٍ  يف واملزمل
 منها سورةٌ ،  لِ من املفص سورةً  عشرينَ  ، فذكرَ  ركعةٍ  يف كورْت   مُس وإذا الش نُ ا، والدخ ركعةٍ  يف الُت واملرس
 .الرمحن :  مسعودٍ  ابنِ  لِ مفصَّ  أولَّ  ، وكانَ  ركعةٍ  كلِّ   يف ورتنيِ س حم سورتنيِ  ِل آمن 
 

  : فضــل سـورة الجاثیة واألحقاف ومحمد
 

 اين اليت أوتيها النيب من املث  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
 

ِ  فضـل سـورةِ    الفتح
 

  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  . وتقدمَ  اإلجنيلِ  مكان .  
  َعلى النيب  ْت وملا نزل  من الدنيا وما فيها إيلَّ  هي أحبُّ  سورةٌ  عليَّ  نزلْت  :قال . 

ه عن شيءٍ ثالَث مراٍت فلم يردَّ تُ ، فسألْ  يف سفرٍ  اهللا  كنا مع رسوِل   قال :  اخلطاِب  بنِ  فعن عمرَ 
تَْك أمَُّك يا ابنَ   فلم يردَّ  مراٍت  ثالَث  اهللا  ، نزرَت رسولَ  اخلطاِب  عليَّ ، قال : فقلُت لنفسي : ثِكَل

ٌ ، قال : فإذا مب نزلَ  . قال : فركبُت راحليت فتقدمُت خمافةَ أن يكونَ  عليَك  ،  نادٍ ينادي : يا عمرُ يفَّ شيء
ٌ . قال : فقال النيب  أنه نزلَ  ؟ قال : فرجعُت وأنا أظنُّ  أين عمرُ  نزلت عليَّ البارحةَ سورٌة " :  يفَّ شيء

            هي أحبُّ إيلَّ من الدنيا وما فيها :

       . 
  فضـل سـورة الحجرات
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  من املثاين اليت أوتيها النيب  َاحلديُث  مَ . وتقدَّ  اإلجنيلِ  مكان .  
 

  )  ق(  سـورةِ  فضـلُ 
 

o  ُ  . القرآِن  حىت آخرَ ) ق (  وهو من سورةِ  لِ املفصَّ  فضل
  أوتيه النيب  ًاألنبياءِ  فُفضِّلَ به على سائرِ  نافلة :  

ِ السبعَ الطِّواَل ... وفضِّلُت  أُعطيُت مكانَ  " : اهللا  رسولُ  عن واثلةَ بِن األسقع قال : قالَ  التوراة
  ."باملفصَِّل 
o  ِق (  سورةِ  باقي فضائل (. 
  ُ ا على املنربِ ي  .  اجلمعةِ  يومَ  ستَحبُّ قراءَ
 حداً او  اهللا  رسوِل  نا وتنورُ ورُ تنُّ نلقد كا :ي اهللا عنها قالت النعمان رض بنِ  حارثةَ  بنِت  اٍم هش عن أمِّ 

 اهللا  رسوِل  إال عن لساِن       وما أخذُت ،  سنةٍ  وبعَض  أو سنةَ  نيِ نتس

 . الناَس  إذا خطَب  على املنربِ  مجعةٍ  يومِ  يقرؤها كلَّ 
  كان النبىالة العيد يقرأ بها فى الركعة األولى من ص: 
ِ يْ اللَّ   واقٍد فعن أيب   يف األضحى والفطرِ  اهللا  به رسولُ  كان يقرأُ  ما : سأله اِب اخلط بنَ  أن عمرَ   يِّ ث

 .     و       ـكان يقرأ ب  :؟ فقال 
 

  
  

  فضـل سـورة الذاريات والطور و النجم
 

o نَّ  سوى  ه : فضلُ  ِم دَّ املتقَ  لِ من املفصَّ  أ

  ِ ا يف اهللا  اليت كان رسولُ  نِ من القرائ ِ يقرأ   . احلديُث  مَ . وتقدَّ  يلِ الل  صالة
   

  اقتربت سورةِ  فضلُ 
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o  ا من سوى ه  ِم املتقَد  لِ املفصَّ أ  : فضُل

  كان النيب  ِا يف الركعة ِ العيِد  الثانيةِ  يقرأ   .  . وتقدم احلديُث  من صالة
 

  سورة الرحمن فضلُ 
 

o  : ه ا من املفصَِّل املتقَدِم فضُل  سوى أ

  على قوله  ئعندما يأيت القار  عها أن يقولَ لسامِ  بُّ يستَح:     

   : يءٍ ال بش  ِ   . احلمُد  ولَك  نا نكذُب ربَّ  َك ِم عَ من ن
 ،  هامن أوهلا إىل آخرِ  الرمحنِ  فقرأ عليهم سورةَ ، ه حابِ على أص  اهللا رسولُ  خرَج  :قال   عن جابرٍ 
ُ "  :فقال ، فسكتوا  على قوله  ما أتيُت كلَّ   نُت ؛ كمنكم  مردوداً  فكانوا أحسنَ  اجلنِّ  ليلةَ  ا على اجلنِّ لقد قرأ

:        ، احلمُد  ولَك ،  نا نكذُب ربَّ  ِك من نعم بشيءٍ  ال :قالوا .  

  اهللا  اليت كان رسولُ  من القرائنِ و  ِ ا يف صالة  . . وتقدم احلديُث  الليلِ  يقرأ 
 

  فضل سـورة الواقعة
 

o  ِ ا من املفصل  ه : م فضلُ املتقدِّ سوى أ

  َِْت رسوَل اهللا  من السور  :  اليت شيَّب
َ شيَّ ما :  النيب  سألُت  :قال   ديِق الص عن أىب بكرٍ  والواقعة واملرسالت  وعم  هودٍ  سورةُ "  :؟ قال  َك ب

 ."  يتساءلون وإذا الشمس كورت
  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . احلديُث  . وتقدمَ  الليلِ  يقرأ 
 

  الحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف سـورةِ  فضـلُ 
 

  َّمل يصح  ٌ  . ) ق ( سورة  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  لِ ا من املفصَّ فيها سوى كِو  شيء
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  سـورة الجمعة فضـلُ 

 
o  : ه م فضُل ا من املفصلِ املتقدِّ  سوى أ

  ُّكان النيب   ِا يف الركعة ِ  الثانيةِ  يقرأ   :   اجلمعةِ  من صالة
 ثرِ إعلى  ةِ اجلمع يومَ  اهللا  ماذا كان يقرأ به رسولُ :  بشريٍ  بنَ  النعمانَ  سألَ أنه  قيسٍ  بنِ  حاِك الض عن

 .       كان يقرأُ   : قالَ  اجلمعةِ  سورةِ 
 

  فضـل سـورة المنافقون
 

o  َّا من املفص  ه : فضلُ  ِم دِّ املتقَ  لِ سوى أ

  ُّكان النيب   ِا يف الركعة ِ  الثانيةِ  يقرأ   :   اجلمعةِ  من صالة
 الصبحِ   صالةِ  وكان يقرأ يف،  واملنافقونَ  اجلمعةِ  سورةَ  اجلمعةِ  يفكان يقرأ    أن النيبَّ   عن ابن عباسٍ 

...    ... 

 
  فضـل سـورة التغابن والطالق والتحريم

 
  َّمل يصح  ٌ  . ) ق (  سورةِ  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  لِ ا من املفصَّ فيها سوى كِو  شيء
 

  فضل سـورة تبارك
 

o ا من املفصَِّل امل ه : سوى أ ِم فضُل  تَقدِّ

  رَ له :   ْت عَ فَ َش فِ ها حىت ُغ  لصاحِب
 فر لهها حىت غُ لصاحبِ  آية شفعْت  ثالثونَ  القرآِن  يف ورةً إن س"  :قال  اهللا  عن رسوِل   عن أىب هريرةَ 

       . 
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ها عن صاحبِ  ْت آية خاصمَ  ما هي إال ثالثونَ  من القرآِن  سورةٌ "  : اهللا  قال رسولُ  :قال   وعن أنسٍ 
  .  كَ تبارَ  وهي سورةُ ،  ه اجلنةَ تْ لَ حىت أدَخ 
َ  اهللا  رسوِل  عهِد  كنا نسميها يف :قال  اهللا بن مسعودٍ  وعن عبِد   اهللا من عذاِب  بإذِن  املانعةُ  يفه ، املانعة

 . القربِ 
  كان  ُ  حىت يقرَأها :    ال ينام

ُ  ال اهللا  رسولُ كان   :قال   فعن جابرٍ    وتبارك .       حىت يقرأَ  ينام
 

  فضـل سـورة ن وسـأل سائل والحاقـة
 

o  َّا من املفص  ه : فضلُ  ِم املتقدِّ  لِ سوى أ

  ِ ِ  اهللا  اليت كان رسولُ  نِ من القرائ ا يف صالة  . احلديُث  مَ . وتقدَّ  الليلِ  يقرأ 
  
  نوح والجن فضـل سـورةِ 
 

  َّمل يصح  ٌ  . ) ق ( سورة  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  ا من املفصلِ ما سوى كومفيه شيء

  
  سـورة المزمل والمدثر وال أقسم بیـوم القیامة فضلُ 

 
o  َّا من املفص  ه : املتقدم فضلُ  لِ سوى أ

  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . . وتقدم احلديُث  الليلِ  يقرأ 
  
  ( ھل أتى )فضل سورة 

o  َّا من املفص  ه : فضلُ  املتقدِم  لِ سوى أ

  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . . وتقدم احلديُث  الليلِ  يقرأ 
  ُاهللا  وكان رسول ا يف .  ذلَك  يدميُ  الثانيةِ  يف الركعةِ  اجلمعةِ  يومَ  بحِ الص الةِ ص يقرأ 

 .  احلديُث  وتقدمَ 
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  تسـاءلونوعم ي المرسـالتِ  سـورةِ  فضـلُ 

 
o  َّما من املفص  ه . فضلُ  ِم املتقِد  لِ سوى أ

  اهللا  رسولَ  اليت شيَّبْت  السورِ من  وتقدم احلديُث . . 
  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . . وتقدم احلديُث  الليلِ  يقرأ 
 

  سـورة النازعات وسـورة عبس فضلٌ 
 

o ه . فضلٌ  ِم املتقدِّ  ا من املفصلِ مسوى أ 

  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . وتقدم احلديث . الليلِ  يقرأ 
 

  ) إذا الشـمس كورت (فضل سـورة  
 

o  . ا من املفصل املتقدم فضله  سوى أ

  فليقرْأها :  عنيٍ  كأنه رأُي   القيامةِ  سرَّه أن ينظرَ إىل يومِ من 

   فليقرأْ  ْنيٍ َع  كأنه رأُي   القيامةِ  إىل يومِ  ه أن ينظرَ من سرَّ "  : اهللا  قال رسولُ  :قال   عن ابن عمرَ 

   و ،      و ،      . 
  اهللا  رسولَ  اليت شيَّبْت  السورِ من . وتقدم احلديث . 

  ِاهللا  اليت كان رسولُ  من القرائن  ِ ا يف صالة  . وتقدم احلديث . الليلِ  يقرأ 
 

  ت )إذا السماء انفطر (فضل سورة 
 

o  ِا من املفصل  فضله .  املتقدِم  سوى أ

  فليقرْأها :  عنيٍ  كأنه رأُي   القيامةِ  سرَّه أن ينظرَ إىل يومِ من 
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  ) ويل للمطففین (فضل سورة 

 
o  ِا من املفصل  فضله .  املتقدِم  سوى أ

  ِاهللا  ليت كان رسولُ ا من القرائن  ِ ا يف صالة  . وتقدم احلديث . الليلِ  يقرأ 
 

  ) إذا السـماء انشـقت (فضـل سـورة 
  

o  ِا من املفصل  فضله .  املتقدِم  سوى أ

  فليقرْأها :  عنيٍ  كأنه رأُي   سرَّه أن ينظرَ إىل يوم القيامةِ من 
 

  فضـل سـورة البروج الطارق
 

  َّما  مل يصح  . ) ق (  سورةِ  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  من املفصلِ شيء فيهما سوى كو
 

  ) سـبح اسـم ربك االعلى ( سـورةِ  فضلُ 
 

o  ِا من املفصل  ه . فضلُ  املتقدِم  سوى أ

  كان  ُا يف الركعةِ  يقرأ  ِ ِ  اجلمعةِ  األوىل من صالة  عا يف يومِ مَ ، وإذا اجتَ  العيِد  وصالة
ا يف الصالتنيِ  واحٍد   :   قرأ 

    ـ ب ويف اجلمعةِ  العيدينِ  يقرأ يف اهللا  كان رسولُ :قال   بشريٍ  بنِ  اِن عن النعم

   ، و           ، واحٍد  ومٍ  ييف واجلمعةُ  العيُد  وإذا اجتمعَ  :قال 

ما أيضاً ،    نيِ الصالت يف يقرأ 
 ا ىف الركعة األوىل موكان النيب يق  : قبل الوترن الركعتنيرأ 
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     ـبعدمها ب يوتر الركعتني اليت كان يقرأ يف  ي اهللا عنها أن النيب ة رضعائش عن

  و            ،ـالوتر ب ويقرأ يف       و 
       و       . 
 

  فضل سورة الغاشیة
 

o  َّا من املفص  ه . فضلُ  ِم املتقِد  لِ سوى أ

  كان  ِا يف الركعة ِ  يقرأ  ِ  اجلمعةِ  األوىل من صالة  ، وإذا اجتمعا يف يومٍ  العيِد  وصالة
ا يف ال واحٍد   :   صالتنيِ قرأ 

 
 فضل سـورة الفجر والبلد والشـمس واللیل

  والبینة والضـحى والشـرح والتین والعلق والقدر
 

  َّمل يصح  ٌ ما من املفصَّ  شيء  . ) ق (  سورةِ  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  لِ فيهما سوى كو

  
  فضل سـورة إذا زلزلت

 
o  ِا من املفصل  ه . فضلُ  ِم املتقدِّ  سوى أ

o  ًفيها إمجاال : 

  ٌجامعةٌ  هي سورة   : 
ٌ  :العاص  رضي اهللا عنهما قال  بنِ  اهللا بن عمروِ  عن عبِد   رسولَ  أقرئين يا :فقال  اهللا  رسولَ  أتى رجل

ُ .     من ذاِت  اقرأ ثالثاً "  :قال له . اهللا  قال .  لساين ظَ قليب وغلُ  تدَّ سين واش كربْت  : فقال الرجل

 فقال مثلَ  ."  حاِت من  املسبِّ  اقرأ ثالثاً "  :فقال . مقالته األوىل  فقال مثلَ  .    فاقرأ من ذاِت "  :

ُ  .مقالته  ُ فأقرأَ .  جامعةً  اهللا سورةً  رسولَ  أقرئين يا ولكْن  : فقال الرجل       ه

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


/ الطرھونيفي فضائل سور وآيات القرآن األحاديث الثابتة   
   ________________________________________ 

43

  ذا فرغَ إحىت  ُ ُ  ، مث أدبرَ  عليها أبداً  ُد ال أزي باحلقِّ  بعثَك  يوالذ:  منها قال الرجل  فقال رسولُ  ، الرجل
ِ وَ أفلح الرُّ  ":  اهللا  ُ ْجي  بيومِ  ُت رْ مِ أُ "  :فقال له ، فجاءه ، " به  عليَّ "  :مث قال . "الروجيل  أفلَح ،  ل
ا ؟أفأض ابين منيحةَ إال   أجدْ مل إنْ  أرأيَت  :ل ، فقـال الرج"  ةِ هلذه األم جعله اهللا عيداً ،  ىحاألض  حي 
ُ  كَ من شعرِ  ذُ ولكن تأُخ ، ال "  :قال  َ   وتقصُّ  كَ أظفارَ  مُ لَّ قَ وتـ ُ  فذلَك  َك عانتَ  وحتلُق  َك شارب ِ  متام  َك أضحيت
 ." اهللا عنَد 
  القرآِن  ِف له بنْص  ْت لَ َد من قرأها َع   : 

ن ، وم رآِن قال ه بنصِف ل عدلْت ،      من قرأ "  : قال رسول اهللا  :قال   عن أنسٍ 

 . القرآِن  عدلت له بثلِث        قرأ 

  ُّا يف كان النيب  :ترِ الوِ  قبلَ  األوىل من الركعتنيِ  الركعةِ  يقرأ 
ِ  يُّ األنصار  هشاٍم  بنُ  رضي اهللا عنها عندما سأهلا سعُد  عن عائشةَ    :فقالت  بالليلِ  اهللا  رسوِل  عن صالة
َ إذا صلى ا اهللا  كان رسولُ  ُ  بركعتنيِ  َز جتوَّ  لعشاء  وكُ فيقوم فيتس، ه ه وسواكُ هورُ ه طَ رأِس  وعنَد ،  مث ينام

ُ ،  بركعتنيِ  ُز ويتجوَّ  يأ ويصلويتوض  ، ويوتر بالتاسعةِ  القراءةِ  يسوي بينهن يف مثان ركعاٍت  يفيصل مث يقوم
 .     و          ـ وهو جالس يقرأ فيهما ب ركعتنيِ  يويصل

o : فضل قوله تعاىل          . 

  ٌّمن القرآِن  عَ أال أمس أبايل ال،  حسيب :فقال  مسعها صحايب  َ  :    ه النيبفأقرَّ . ها غري

       : رأ عليهفق  الفرزدق أنه أتى النيبَّ  عمِّ  معاويةَ  بنِ  عةَ ن صعصع

   ، أن ال أمسع من القرآِن  حسيب ال أبايل :قال  َ  . هاغري

  ُّمساها النيب   ً   : جامعةً  ةً فاذَّ  آية
ِ عندما ُس  اهللا  عن رسوِل   عن أيب هريرةَ  ُ  لَ ئ اهللا  لَ أنزَ  ما" :  فقال، اهللا عليه فيها  وما أنزلَ  رِ مُ عن احل

          : ةَ الفاذّ  اجلامعةَ  ال هذه اآليةَ إ فيها شيئاً  عليَّ 

       . 
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والھمزة  العاديات والقارعة والتكاثر والعصـر فضــل ســورة
  : لماعون والكوثروالفیل وقريش  وا
 

  َّمل يصح  ٌ ما من املفصَّ  شيء  . ) ق ( سورة  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  لِ فيهما سوى كو
 

  ) يھا الكافرونأ قل يا ( فضـل سـورة
 

o  َّا من املفص  ه . فضلُ  ِم املتقِد  لِ سوى أ

  ُّكان النيب  ا يف  :الوترِ  قبلَ  من الركعتنيِ  الثانيةِ  الركعةِ  يقرأ 
    ... و ْح ا بسبَّ اليت يوتر بعدمهُ  الركعتنيِ  كان يقرأ يف  رضي اهللا عنها أن النيب  ةَ وعن عائش

         . 

  كان رسول اهللا ا وب ول قغرب وير واملجيف ركعيت الف       ـيقرأ 
 : سورتان عم الن :
ما يف  نعم السورتاِن  : وكان يقولُ  الفجرِ  قبلَ  يصلي ركعتنيِ  اهللا  كان رسولُ   : ْت قال عن عائشةَ  مها يقرأ 

 .            و       الفجرِ  ركعيتِ 
 بعَد  والركعتيـنِ  الفجرِ  قبلَ  لركعتنيِ ا يقرأ يف مرةً  من عشرينَ  أكثرَ  النيب  مسعُت  :قال   عن ابن عمرَ و 

 .       و            : ِب املغرِ 

  َالنيبُّ  مسع   ًا يف رجال  بدٌ هذا َع  :ه فقال َح َد تَ فامْ  الفجرِ  األوىل من ركعيتِ  الركعةِ  يقرأ 
 : هربَّ  َف عرَ 
    األوىل فقرأ يف الركعةِ  ركعيت الفجرِ  فركعَ  قامَ  اهللا أن رجالً  عبِد  بنِ  عن جابرِ 

   فقال النيب ،  السورةُ  حىت انقضْت :  " ٌوقرأ يف اآلخرة. " ه ربَّ  عرَف  هذا عبد  
      نيب ال ، فقالَ  السورةُ  حىت انقضْت :  " ٌآمن بربه هذا عبد  " . 

  بُّ يستَح  ُ  : من الشرِك  براءةٌ  يوه،  النومِ  ا عنَد قراء
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 :قال " ظئري  إمنا أنَت "  :وقال  سلمةَ  أمِّ  ابنةَ  اهللا  رسولُ  إيلَّ  دفعَ  :عن أبيه قال  األشجعيِّ  عن نوفلِ 
َ  ما فمكَث   :قال  .ها أمِّ  عنَد  : قلُت  :؟ قال "  جلويريةُ أو ا اجلاريةُ  ما فعلْت "  :فقال ، ه اهللا مث أتيتُ  شاء

    اقرأ عند منامك :فقال  . يعند منام تعلمين ما أقولُ  :قلت  :؟ قال  ما جئَت ئ فمج

        .  مث َمنْ  :قال  َ ِ على خامتِ ا براءةٌ ، ها ت  . من الشرِك  فإ
ُ  كنُت  :قال  النيب  من أصحاِب  وعن رجلٍ  َ  ليلةٍ  يف مع النيب  أسري  وركبيت تصيُب  ريحٍ  ذاِت  ظلماء

 َ "  :فقال ، ها حىت ختمَ            يقرأ رجالً  فسمعَ ، ه ركبتَ  ه أو متسُّ تَ ركب

 "  :فقال  ،حىت ختمها        يقرأ آخرَ  مث  سرنا فسمعَ " ،  هذا من الشرِك  َئ قد بر 
 يُّ أ فما دريُت ،   اهللا سولُ ر  ه مبا قالَ رُ ُش قرأ فأبِّ ي من الذ فقصرت راحليت ألنظرَ " ، له  رَ فِ غُ  أما هذا فقدْ 
 اً .أحد رأيُت  فما ومشاالً  فنظرت مييناً ، الناس هو 

  ُالقرآِن  بربعِ  ْت لَ ِد من قرأها ع :  
    من قرأ( .... ) و      من قرأ :  اهللا  قال رسولُ :  قال  عن أنسٍ 

          ُثدياحل ... ِن آالقر  له بربعِ  ْت لَ ِد ع . 

  ا النيب   : الطواِف  األوىل من ركعيت الركعةِ  يف قرأ 
َ  لَ مَ فرَ  بالبيِت  طاَف  اهللا  أن رسولَ   فعن جابرٍ     قرأ فيهما ى ركعتنيِ لّ مث ص ثالثاً  ودِ ألسا رِ َج من احل

    و      . 
  كان ا يف  :  رِ تْ الوِ  بعَد  من الركعتنيِ  الثانيةِ  الركعةِ  يقرأ 

ِ  هشاٍم  بنُ  رضي اهللا عنها ملا سأهلا سعُد  فعن عائشةَ   يويصل :قالت ،  بالليلِ  اهللا  رسوِل  عن صالة
 .       و      ـيقرأ فيهما ب  وهو جالٌس  ركعتنيِ 

 
 فضل سورة النصر والمسـد

 
  َّمل يصح  ٌ ما من املفصَّ  شيء  . ) ق (  سورةِ  ه يف بدايةِ فضلُ  املذكورِ  لِ فيهما سوى كو
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 ) قل أعوذ برب الفلـق ( و )قل ھو هللا أحد  (ل سـورة فض

   ) قـل أعـوذ بـرب النـاس (و 
 

o  َّا من املفص   . ) ق ( سورة  ه يف بدايةِ م فضلُ املتقِد  لِ سوى أ
o  ُ  :  جمموعةً  الثالِث  املعوذاِت  فضل

  يف سبعاً  سبعاً  اجلمعةِ  بعَد  مع الفاحتةِ  نَّ من قرأُه  ِ  : األخرى إىل اجلمعةِ  ظَ فِ ُح  هِس جمل
 َ وقل ( ، ) واملعوذتني (  ،) د احلم(  ةِ اجلمع من قرأ بعَد  :قالت  مارضي اهللا عنه بكرٍ  أيب بنِت  فعن أمساء

ً س) هو اهللا أحد    بناه فوجدناه كذلك فجرَّ  : قال وكيٌع  .األخرى  فظ إىل اجلمعةِ ُح ، جملسه  يف عا سبعاً ب
 ) . املرفوعِ  حبكمِ  ( موقوفٌ 

  َاهللا  رسولُ  رَ أم ا يف ُ ُد  بقراء    : صالة لِّ كُ   رِ ب
ُ يف دُ  باملعوذاِت  أن أقرأَ  أمرين رسول اهللا : أنه قال  عامرٍ  بنِ  عن عقبةَ  ٍ  كلِّ   رِ ب  : صالة
 مسلمٍ  وعلى كلِّ ،  وال يف الفرقاِن  وال يف اإلجنيلِ  وال يف الزبورِ  ن ال يف التوراةِ همثلُ  لَ نزِ أُ  ما 

 َ  : نَّ إال قرأُه  عليه ليلةٌ  أال تأيت
مــن  ِط مــن قطعــك وأْعــ لْ ِصــ بــن عــامرٍ  عقبــةَ  يــا :فقــال يل  اهللا  رســولَ  لقيــُت  :قــال  عــامرٍ  بــنِ  عــن عقبــةَ 

ــ حرمــك واعــُف  ــ، يــا عقبــة بــن عــامر  :فقــال يل  اهللا  رســولَ  مث أتيــُت  :قــال . ن ظلمــك عمَّ ِ  َك لســانَ  ْك امل
ـــ ْ َ  ِك واب ـــ َك عْ َســـعلـــى خطيئتـــك ولي بـــن عـــامر أال  عقبـــةَ  يـــا: فقـــال يل  اهللا  رســـولَ  مث لقيـــُت  :قـــال . ك بيتُ

ِ  ت يفنـزِلَ◌ مـا أُ  راً وَ أعلمك ُسـ  عليـك ليلـةٌ  يـأيت هن ؟ المـثلَ  يف الفرقـاِن  وال يف اإلجنيـلِ  وال  الزبـورِ يف وال التـوراة
ن فيهـــــــاإ      و       و       ال قـــــــرأ

    . ليلةٌ  عليَّ  فما أتْت  :قال عقبة  ُ ـَع أدَ  يل أن ال قَّ وُحـ، فيها  نَّ هُ إال قرأتـ ـن رسـولُ  نَّ هُ  وقـد أمـرين 
 . اهللا 
  شيءٍ  من كلِّ  كفيهِ تَ  ثالثاً  يصبُح  وحَني  يسحني ُمي  نَّ من قرأُه  ، ُ  ن يف املطر ستعاذُ وي

 : والظلمةِ 
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ٍ  ليلةٍ  نا يفخرْج  :خبيب قال  اهللا بنِ  فعن عبِد   ٍ  مظلمةِ  مطرية لي لنا ليص اهللا  رسولَ  نطلًب  شديدة
 يا  : قلت، "  قلْ " : قال .  شيئاً  م أقلْ لف، " قل "  :مث قال .  شيئاً  فلم أقلْ ، "  قلْ "  :فقال ، ه فأدركتُ 

 ثالَث   تصبُح وحني يواملعوذتني حني متس       :؟ قال  وما أقولُ ، رسول اهللا 
 .  شيءٍ  من كلِّ  تكفيَك  مراٍت 

  النيبَّ  لدغْت   نى نفَس فرقَ  عقرٌب  : ه 
 ه عقرٌب فلدغتْ  ، ه على األرضِ يَد  فوضعَ  ، يليلة يصل ذاَت  اهللا  بينا رسولُ  :قال   فعن عليٍّ  

َ  وال ياً لِّ مص عُ َد تَ  ال؛  اهللا العقرَب  لعنَ "  :قال  فلما انصرَف ، ها لَ فقتـَ  بنعلهِ  اهللا  فتناوهلا رسولُ  ه ، أو غري
َ  وال نبياً    ها ويقرأه وميسُح تْ غَ لَد  حيُث  بعهِ ه على إصيصبُّ  مث جعلَ  إناءٍ  فجعله يف وماءٍ  مث دعا مبلحٍ ، " ه غري

      ،نيويعوذها باملعوذت . 

  ُاهللا  كان رسول ن قبلَ نفَس  ييرق  : ن  املرضِ  ه يفه وأهلَ ويرقي نفَس ، ه نومِ  ه 
   يه فقرأليلة مجع كفَّ  ه كلَّ إذا أوى إىل فراِش  اهللا  كان رسولُ   :قالت رضي اهللا عنها  عن عائشةَ 

    و        و      ، مث نفَث 
ما على رأِس ، من جسده  استطاعَ  ما ما مث ميسُح  عوذاِت يقرأ امل، فيهما  من  ه وما أقبلَ ه ووجهِ يبدأ 

ُ ، جسده  ِ  أحدٌ  َض وإذا مرِ .  مراٍت  ثالَث  ذلك يفعل  وكان إذا اشتكى يقرأُ .  عليه باملعوذاِت  ه نفَث من أهل
 ينفُث  اهللا  يه كان رسولُ ف ه الذي ماَت مرَض  َض فلما مرِ . عنه بيده  سُح ميوينفث و  باملعوذاِت  على نفسهِ 
ُ  فلما اشتدَّ ، ه على نفِس  ويف رواية . ه نفِس  ه بيِد وأمسُح  اليت كان ينفُث  عليه باملعوذاِت  أنفُث  ه جعلُت وجع

 : ِ َ ، ه بيمين ِ  رجاء ا كانْت بركت  . من يدي بركةً  أعظمُ  ها أل
o فضل       خاصة   : 

  هي نسبة اهللا . 
     اهللا  فأنزلَ .  َك انسب لنا ربَّ ، حممد  يا :أن املشركني قالوا  كعب   بنِ  أيبِّ فعن 

    . 

  ا النيب   : يف الركعة الثانية من ركعيت الطواف قرأ 
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    و      قرأ فيهما ... طاَف  عن جابر أن رسول اهللا 

    .  
  َوأطيُب  ومن استكثر فاهللا أكثرُ ، اجلنة  يف راً بىن له اهللا قص مراٍت  من قرأها عشر  : 

 رَ حىت خيتمها عش،        من قرأ :قال  عن النيب  أنس  بنِ  عن معاذِ  
ِ كْ تَ ْس أَ  ذاً : إ اخلطاب  بنُ  فقال عمرُ . اجلنة  يف بىن اهللا له قصراً  مراٍت  فقال رسول اهللا . اهللا  رسولَ  يا رُ ث
 :  ُوأطيُب  اهللا أكثر . 
 ه من أمساءٍ تْ نَ تضمَّ  من دعا مبا  َ إذا سئل به أعطى وإذا  يالذ بامسه األعظمِ  فقد دعا اهللا

 :  به أجاب يَ ِع ُد 
ِ  يمد الذلك بأنك أنت اهللا األحد الصأاللهم إين أس :يقول  رجالً  عَ ِمس  أن النيب  عن بريدة   دْ مل يل

به أعطى  إذا سئلَ  يالذ لقد سأل اهللا بامسه األعظمِ  : اهللا  فقال رسولُ . أحد  ومل يكن له كفواً  ومل يولدْ 
 .وإذا دعي به أجاب 

  َّبِّها :ومن ُح ،  اجلنةَ  ها دخلَ من أحب  َ  : من الصالة قبل القراءة بغريها ركعةٍ  كلِّ   ا يفُ قراء
يقرأ  فكان كلما افتتح سورةً ، مسجد قباء  هم يفمن األنصار يؤمُّ  كان رجلٌ :قال   بن مالٍك  عن أنسِ 

ا  ، أخرى معها  مث يقرأ بسورةٍ ، منها  حىت يفرغَ        ـ افتتح ب، هلم يف الصالة فقرأ 
ُ فكلمَ ،  ركعةٍ  كلِّ   ذلك يف وكان يصنعُ  ذه السورةِ  :الوا ه فقه أصحاب ا جتزيَك  مث ال إنك تقرأ  حىت  ترى أ

ن أحببتم ، إها أنا بتاركِ  ما :قال . أخرى  بسورةٍ  ها وتقرأَ ا وإما أن تدَع  ما أن تقرأَ إف، أخرى  بسورةٍ  تقرأَ 
ا فعلُت أن أؤمَّ  ُ ، هم لَ وكانوا يرونه أفض. م كُ ن كرهتم تركتُ إو  كم   أتاهم النيبُّ  فلما. ه وكرهوا أن يؤمهم غري
  َ ُ  ، فالنُ  يا"  :فقال  أخربوه اخلرب ُ  ك مما يأمرُ ما مينع يف   هذه السورةَ  ك أن تقرأَ وما حيملُ ؟ ك به أصحاب
   " . ك اجلنةها أدخلَ إن حبَّ "  :  فقال الرسولُ  .ها إين أحبُّ  :اهللا  رسولَ  يا: ؟ فقال "  ركعةٍ  كلِّ 
  َّا أحبَّ  القراءةَ  من أحب ُ ا يف القراءةِ  بِّ ومن ُح ، الرمحن  وهي صفةُ  ، ه اهللا  كلِّ   ا قراء

ِ  ركعةٍ   : بغريها بعد القراءة
ِ وكان يقرأ ألصحابِ  على سريةٍ  رجالً  بعَث  اهللا عنها أن النيب  يرض عن عائشةَ   ـ ب فيختمُ ، ه ه يف صالت

      ، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب  ذلك نعُ يص يءٍ ش يِّ وه ألسلُ "  :فقال  ". 
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ا صفةُ  :فقال ، فسألوه  "   تعاىل حيبهوه أن اهللاأخِرب "  : فقال النيب . ا  أن أقرأَ  وأنا أحبُّ ،  الرمحنِ  أل
. 

  َّمسع النيب   ًَج وَ  :ا فقال  يقرأُ  رجال َ  : له اجلنةُ  ْت ب
       يقرأ  رجالً  فسمعَ  اهللا  مع رسوِل  أقبلُت  :قال   عن أيب هريرةَ  

              ُفقال رسول 
 ذهَب أن أ فأردُت  :فقال أبو هريرة  ." اجلنة "  :رسول اهللا ؟ فقال  ماذا يا: فسألته . "  وجبْت " :  اهللا 

ُ أن يفوتَ  مث فرقُت ، ه إليه فأبشرَ  َ  ثرُت آف اهللا  مع رسوِل  ين الغداء إىل  مث ذهبُت  مع رسول اهللا  الغداء
 . َب َه ه قد ذَ فوجدتُ  الرجلِ 
  َالنيب  مسع  ًا يف رجال  آمنَ  هذا عبدٌ  :فقال ،  من ركعيت الفجِرِ◌  الثانيةِ  الركعةِ  يقرأ 

 :  بربه

حىت        وقرأ ىف اآلخرة ... ركع ركعيت الفجرف قامَ  أن رجالً   عن جابرٍ 
 ." آمن بربه هذا عبدٌ "  : انقضت السورة فقال النيب 

  ُّله رَ فِ أما هذا فقد غُ  :يقرؤها فقال  رجالً  مسع النيب : 
ُ  كنُت   :قال ...  النيب  من أصحاِب  عن رجلٍ       يقرأ  آخرَ  فسمعَ  مع النيب  أسري

    ،  َله رَ فِ أما هذا فقد غُ "  :ها فقال حىت ختم ". 
  وماشياً  وراكباً  وقاعداً  يقرؤها قائماً  الصحابةِ  كان أحُد  ، ُ سبعني  يف فلما تويف نزل جربيل

وهو  فصلى عليه النيب ،  ْت عَ فتواَض  ه على اجلباِل ووضع جناَح ، من املالئكة  ألفاً 
 :  ه املالئكة عليهم السالمبتبوك ومع

َ  يبأعن  ُ  جربيلُ  اهللا  ى رسولَ تأ :قال   أمامة  جنازةَ  حممد اشهٍدْ◌  يا :فقال ، وهو بتبوك  عليه السالم
ُ  ونزلَ  ول اهللا فخرج رس:قال .  املزين معاويةَ  بنِ  معاويةَ   من املالئكةِ  ألفاً  بعَني س عليه السالم يف جربيل
حىت ،  ضني فتواضعْت على األرَ  رَ سه األيجناَح  عَ ووض،  ْت عَ فتواَض  اجلباِل  رؤوسِ  على ه األمينَ جناَح  فوضعَ 

َ  مكةَ  نظرَ   جربيلُ  يا"  :فلما فرغ قال ، عليهم السالم  واملالئكةُ  وجربيلُ  اهللا  فصلى عليه رسولُ  واملدينة
  . ياً اشوم وراكباً  وقاعداً  قائماً        بقراءته :؟ قال "  هذه املنزلةَ  معاويةُ  بلَغ  مبَ 
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  وكانا وب ِ  :ويقول ،  واملغرِب  ركعيت الفجرِ  يف) أيها الكافرون  قل ياـ ( يقرأ     عمَ ن
ما ىف ركعيت الفجرِ  السورتاِن    :  مها يقرأ 

 نعمَ  ": وكان يقول ،  الفجرِ  قبلَ  يصلي ركعتنيِ  اهللا  كان رسولُ   :اهللا عنها قالت  يرض عن عائشةَ 
ُ  السورتاِن      و       ركعيت الفجرِ  ما يف قرأمها ي

  . 
  له  غفرَ  ومن قرأها مائيت مرةً ، سنة  مخسَني  اهللا له ذنوَب  رَ فَ غَ  مرةً  من قرأها مخسَني

 :  مائيت سنة ذنوُب 

 رَ فَ غَ  مرةً  َني مخس        من قرأ"  : اهللا  قال رسولُ  :قال   مالٍك  بنِ  عن أنسِ 
 ." سنة مخسَني  اهللا له ذنوَب 

 . مائيت سنة ُب نله ذ رَ فِ غُ  مائيت مرةً        من قرأ" :  عنه  وأيضاً 

  ُاهللا  كان رسول الوترِ  ركعةِ  ا يف يقرأ : 
 ـويقرأ يف الوتر ب، ح يوتر بعدمها بسبِّ  يتال الركعتنيِ  رأ يفكان يق  رضي اهللا عنها أن النيب  وعن عائشةَ 

      و       و      .  
o ا تعدل ثلث القرآن  ل يففص   : كو
  دَّ ح بذلَك  احلديُث  وقد بلَغ  ِ   : العلمِ  من أهلِ  احملققَني  عنَد  رِ التوات

، ها كلَّ        رِ َح من الَس  يقرأُ  رجالً  مسعَ  أن رجالً   اخلدريِّ  عن أيب سعيٍد 
فقال ، ا هلُّ يتقا وكأن الرجلَ ، ذلك له  فذكرَ  اهللا  جاء إىل رسوِل  فلما أصبَح ، عليها  يزيُد  ها الدُ يردِّ 

 ."  القرآِن  َث لُ ثُـ  لُ ا لتعِد نفسي بيده إ يوالذ"  : اهللا  رسولُ 
من  َد َش فَح  ." القرآن  دوا فإين سأقرأ عليكم ثلَث احُش "  : اهللا  قال رسولُ  :قال  وعن أيب هريرة 

نا فقال بعُض  مث دخلَ ، ها مَ تَ حىت َخ           مث خرج فقرأ،  َد حش
ٌ  : لبعضٍ   إين قد قلُت "  :فقال  اهللا  ه ، مث خرج إلينا رسولُ لَ أدَخ  يالذ فذلَك  جاءه من السماءِ  هذا خرب

ا تعِد ،  القرآِن  عليكم ثلَث  لكم إين سأقرأُ   ."  القرآِن  ثلَث  لُ وإ
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م مسعوا رسولَ  النيب  من أصحاِب  وعن نفرٍ   ثلَث  تعدلُ         : يقولُ  اهللا  أ
املن صلّ  القرآِن   .  ى 

  كم أن يقومَ أحدُ  أال يستطيعُ  : وهو يقولُ  كان يف جملسٍ   األنصاريَّ  أن أبا أيوَب ،  عمروٍ  اهللا بنِ  عن عبِد 
 القرآِن  ثلَث        فإن :قال ؟ ذلك  وهل نستطيعُ  :قالوا ؟  ليلةٍ  كلَّ   القرآِن  بثلِث 

 ." صدق أبو أيوب " :  فقال رسول اهللا ، أبا أيوب  وهو يسمعُ  فجاء النيب  :قال . 
o  املعوذتني جمموعتني :فصل  

  َزَ ملا نـ ُ  آياٌت  عليَّ  ْت لَ نزِ أُ  :قال   اهللا تا على رسوِل لَ   . هن قطُّ مثلَ  رَ مل يـ
ُ  الليلةَ  عليَّ  ْت لَ نزِ أ ياٍت آتر  ملأ"  : اهللا  قال رسولُ  :قال  عامر  بنِ  عن عقبةَ  يعين ـ  قط هنَّ مثلَ  رَ مل يـ
       و إىل آخر السورة       مهاأمث قر ـ  املعوذتني

 . إىل آخر السورة
  ُ ما ىف الريحِ ي ِ  والظلمةِ  تعوذ  ما الناُس قر  ورتنيِ س ومها من خريِ ،  الشديدة  مل يقرأْ ،  أ 

 ِ ٌ  سألَ  هما والمبثل  . وقامَ  ما نامَ كلَّ   ا املسلمُ رأمهقْ يـَ ولْ ، مبثلهما  مستعيذٌ  استعاذَ  وال سائل
ُ  :قال   عامرٍ  بنِ  عن عقبةَ  َ ِش إذ غَ ،  واألبواءِ  بني اجلحفةِ  اهللا  مع رسوِل  بينا أنا أسري ٌ  نا ريٌح تْ ي  وظلمة

      و       ـيتعوذ ب اهللا  رسولُ  فجعلَ ،  شديدةٌ 

 .  ُاهللا  برسوِل  وبينا أقود  رسولَ  ُت لْ لَ ؟ فأْج "  عقبةُ  يا ُب أال تركَ "  :إذ قال  النقاِب  من تلَك  يف نقٍب 
،  معصيةٌ  أن يكونَ  ؟ فأشفقُت "  عقبةُ  يا أال تركُب "  :مث قال ،  اهللا  رسوِل  مركَب  أن أركَب  اهللا 

ما  سورتنيِ  من خريِ  سورتنيِ  َك مُ أال أعلِّ "  :مث قال ،  اهللا  رسولُ  وركَب  ونزلْت ،  هنيهةً  فنزل وركبُت  قرأ 
اهللا ؟  رسولَ  يا ماذا أقولُ  :فقلت  ،"  ، قلْ  عقبةُ  يا"  :فقال ، وأمي  بلى بأيب أنَت  :قلت   ؟ " الناُس 

اللهم  :فقلت . اهللا ؟ فسكت عين  رسولَ  يا ماذا أقولُ : قلت  ،"  قلْ  عقبةُ  يا"  :ل مث قا، عين  فسكَت 
ُ ْد اردُ       :اهللا ؟ فقال  رسولَ  يا ماذا أقولُ  :قلت  . " قلْ  عقبةُ  يا"  :فقال  . عليَّ  ه

   ُ   :؟ قال  اهللا رسولَ  يا ماذا أقولُ  :قلت ، " قل  " :مث قال ، ها على آخرِ  ا حىت أتيُت فقرأ
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       ا حىت أتيُت  وقل أعوذُ ،  الفلِق  بربِّ  فأقرأين قل أعوذُ . ها على آخرِ  فقرأ
َ . " ثلهما مب مستعيذٌ  استعاذَ  وال سائلٌ  سألَ  ما"  :ذلك  عنَد  مث قال ، الناسِ  بربِّ  ُ◌ رِ ُس  ينرَ فلم يـ ما رْ ت 
ِ  فلما نزلَ ،  جداً  ما يف مَ فتقدَّ  الصالةُ  قيمْت فأُ  الصبحِ  لصالة "  :يب فقال  مث مرَّ ،  للناسِ  الصبحِ  فقرأ 

ْ لَّ ما ك؟ اقرأ " مر اع بنَ  عقبةَ  يا كيف رأيَت   ." َت مْ وقُ  َت ما منِ
  رسول اهللا  رَ ِح ملا ُس  ُ ما جربيل رأ يق فجعلَ ،  يةً آ ويقرأَ  العقَد  لَّ وأمره أن َحيُ ،  أتاه 

   :  من عقاٍل  طَ كأمنا أنِش   حىت قامَ  وحيل
 فأتاه جربيلُ ،  فاشتكى لذلك أياماً  :قال . من اليهود  رجلٌ   النيبَّ  رَ َح َس  :قال   بن أرقمَ  عن زيِد  

 :قال .  فالٍن  بئرِ  يف رُ ْح والسِّ ،  داً قَ لك عُ  َد قَ َع ؛  كَ رَ َح َس  من اليهودِ  ن رجالً إ :عليه السالم باملعوذتني وقال 
ا  علياً  اهللا  رسولُ  فأرسلَ  يقرأ وحيل  ، فجعلَ  ويقرأ آيةً  العقَد  لَّ فأمره أن َحيُ  :قال . فاستخرجوها فجاء 

. به  عَ نَ مما َص  شيئاً  لذلك اليهوديِّ  اهللا  رسولُ  فما ذكرَ  :قال  . من عقاٍل  طَ ِش نْ كأمنا أُ   حىت قام النيب 
 .ه وال أراه وجهَ  :قال 
  ُاهللا  كان رسول  ِما يف ركعة  : ترالوِ  يقرأ 

ُ  كان يقرأُ   أن النيب  عن عائشةَ  ِ يف الركعتني اليت ي وقل ، ل هو اهللا أحد بقُ  ترِ وِ لويقرأ يف ا، ح مها بسبِّ بعَد  رُ وت
  . برب الناس وقل أعوذُ ،  برب الفلِق  أعوذُ 
o فضل      مستقلة . 
  ٌإىل اهللا  أحبَّ  سورةً  لن يقرأ أحد  ه يفومن استطاع أال تفوتَ ، عنده منها  وال أبلَغ 

 ٍ  : لْ فليفعَ  صالة
يدي على  فجعلُت ، اء ه البيضعلى بغلت راكٌب  ووه  اهللا  رسولَ  تبعُت  :قال   عامرٍ  بنِ  عن عقبةَ 

 يا " : النيب  فقال. ف يوس من سورةِ  ياً آهود و  من سورةِ  ياً آاهللا أقرئين  رسولَ  يا :فقلت  .ه مِ قَد  ظهرِ 
     ه من أن تقرأ عنَد  إىل اهللا وال أبلَغ  أحبَّ  سورةً  إنك لن تقرأَ ،  عامرٍ  بنَ  عقبةَ 

 ،  لْ عَ فافْـ  الةٍ يف ص َك أن ال تفوتَ  فإن استطعَت " . 
 مت حبمد اهللا وتوفيقه ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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